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Abstract
This paper proposes a single machine/processor scheduling problem considering
uncertain processing times under job deterioration and learning effect. In order
to express uncertainty of parameters such as processing times, effects of
deterioration and learning, fuzzy numbers are used. The objective function in this
study is to minimize the makespan (maximum completion time) where the
parameters of the problem are fully uncertain. In the literature, many single
machine scheduling problems have been interested in deterministic model
parameters such as processing times, due dates and release dates. This study
introduces a way for decision makers to cope with real life ambiguity and
imprecision in single machine scheduling problems with uncertain processing
time under uncertain effects of job deterioration and learning. Due to complexity
of the problem, most of constraints are non-linear. A numerical example is
illustrated and a fuzzy mixed integer nonlinear programming model is proposed
in this study.

BOZULMA VE ÖĞRENME ETKİLERİ ALTINDAKİ BULANIK İŞLEM SÜRELERİ İLE ÇİZELGE
TAMAMLANMA SÜRESİNİN EN AZA İNDİRİLMESİ
Anahtar Kelimeler
Çizelgeleme, Bulanık,
Bozulma, Öğrenme Etkisi,
Karma Tam Sayılı
Doğrusal Olmayan
Programlama

Araştırma Makalesi
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi

Öz
Bu çalışma tek makine çizelgeleme problemlerinde öğrenme ve bozulma etkileri
altındaki belirsiz işlem sürelerini incelemektedir. Öğrenme etkisi, bozulma etkisi ve
işlem süresi gibi parametrelerdeki belirsizliği ifade edebilmek için bulanık sayılar
kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan ve belirsiz parametrelere sahip problemin amaç
fonksiyonu çizelge tamamlanma süresinin en aza indirilmesidir. Literatürde birçok
tek makine çizelgeleme problemi deterministik parametreler ile incelenmiştir. Bu
çalışmada ise karar vericilerin öğrenme ve bozulma etkileri altındaki gerçek hayat
tek makine çizelgeleme problemlerinin belirsizliği ile başa çıkabilmelerine olanak
tanıyacak bir metot tanıtılmaktadır. Problemin karmaşıklığı nedeni ile birçok kısıt
doğrusal değildir. Bulanık doğrusal olmayan karma tam sayılı bir matematiksel
model problemin çözümü için önerilmiştir ve ayrıca bir sayısal örnek çalışma
içerisinde verilmiştir.
Research Article
: 29.08.2019
Submission Date
: 29.08.2019
: 05.02.2020
Accepted Date
: 05.02.2020

1. Introduction
In the literature, many researchers have examined
single machine scheduling problems considering
deterministic job deterioration and learning effects.
*Sorumlu

In addition, many researchers have been interested
in deterministic processing times and relase dates. In
real life, processing time may not be defined as
determinant due to the performance of a worker or
the failure of a machine. This study investigates a

yazar; e-posta : oaarik@nny.edu.tr
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single machine scheduling problem having fuzzy
processing times under the effects of job
deterioration and learning. The problem of single
machine scheduling under job deterioration and
learning effects with certain processing times to
minimize makespan may be described by the
notation of 1|LE, D|𝐶𝑀𝑎𝑥 where LE implies learning
effect and D implies deterioration effect. In this
study, we assume that there is no preemption. The
processing time of a job can be expressed as a fuzzy
triangular number to present the degree of
satisfaction of the decision maker.
Job deterioration indicates that it may be
deteriorated while waiting in a job queue or being
processed on the machine. Therefore, the processing
time of the work under the influence of deterioration
has an increased function depending on the start
time. For example, any reduction in ingot
temperature while waiting to enter the rolling
machine requires reheating of the ingot before
rolling, the time required to control a fire will be
increased, if there is a delay in the fire-fighting efforts
(Mazdeh et al., 2010). Many studies on the
scheduling problem under the effect of deterioration
assumed the job deterioration is deterministic.
Arindam et al. (2007) used a fuzzy deterioration
effect for a product with stock-based demand in a
proposed inventory model. Mazdeh et al. (2010)
examined the single machine scheduling problem
with fuzzy deteriorating effects for fuzzy processing
times. They developed a multipurpose fuzzy
mathematical model to minimize total tardiness and
total work-in-process costs. The expression of the
learning effect, on the other hand, indicates that the
consistent repetition of an activity or activities
makes the worker or workers faster and this leads to
a reduction in processing times.
In the literature, many studies have been conducted
on single machine scheduling problems that are
interesting in the deterioration of job and learning
effects. Biskup (1999) was the pioneer who
investigated learning effect on scheduling problems.
Mosheiov (2001) followed Biskup’s (1999) study of
the effect of learning and proposed a parallel
machine scheduling problem with learning effect.
Other pioneering studies about learning effect in
scheduling problems have been studied by Mosheiov
and Sidney (2003), Bachman and Janiak (2004), and
Kuo and Yang (2006a, 2006b).
In the scheduling literature, the deterioration effect
was firstly introduced by Gupta and Gupta (1988). In
their study, they proposed heuristic algorithms for a
2
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non-linear processing time function. Browne and
Yechiali (1990) set forth a stochastic single
processor model under job deterioration to
minimize the expected makespan value and they
derived some optimal scheduling policies. Mosheiov
(1991) showed that the optimal schedule can be
obtained by using V-Shaped policies for scheduling
deteriorating jobs when the objective is to minimize
flow time and there are different rate of growth.
Mosheiov (1994) considered a simple linear
deterioration for processing times and showed some
well-known single machine scheduling problems are
polynomially solvable. Mosheiov (1995) introduced
a new kind of deterioration effect. In his study, he
considered that predetermined maintenance
activities causes need for extra time to complete
schedule and this increase was named as stepdeterioration. Mosheiov (1996) handled a case of
single machine scheduling problem when the
objective is to minimize sum of weighted completion
times with proportional weight for basic processing
times under job-independent deterioration effect. In
his research, he proved the optimal schedule can be
obtained with ⋀-shaped policy. The other pioneer
studies about learning effect in single machine
scheduling problems were investigated by Alidaee
and Womer (1999), Bachman and Janiak (2000) and
Hsu and Lin (2003) .
Wang and Cheng (2007) used position-dependent
learning effect and time-dependent deterioration
effect at same time to minimize makespan. They
evaluated 1|𝑝𝑖,𝑟 = (𝑝0 + 𝑎𝑖 𝑡)|𝐶𝑚𝑎𝑥 model of Browne
and Yechiali (1990) and they revised that model as
1|𝑝𝑖,𝑟 = (𝑝0 + 𝑎𝑖 𝑡)𝑟 𝛼 |𝐶𝑚𝑎𝑥 where 𝑝𝑖,𝑟 is actual
processing time, 𝑟 𝛼 is position based learning effect
and 𝑎𝑖 𝑡 is time-dependent deterioration effect.
Browne and Yechiali (1990) proved largest growing
rate (LGR) dispatching rule assures the optimum
schedule. However, under learning effect LGR
dispatching rule is not optimum policy for the
problem that was introduced by Wang and Cheng
(2007). Wang (2007) investigated the single
machine scheduling problem with the effects of
learning and deterioration effects. Furthermore, its
research proved that the shortest weighted
processing time (WSPT) rule provides the most
appropriate schedule to minimize the weighted sum
of completion times, and also that the dispatching
rule of the earliest due date (EDD) provides the most
appropriate program to minimize the maximum
lateness. . Cheng et al. (2008) presented polynomialtime optimal solutions to minimize the makespan
and total completion time. They also noted that the
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problems of minimizing total weighted completion
time and maximum lateness can be solved under
some conditions. Toksari and Guner (2008)
proposed a mixed integer nonlinear programming
model to minimize earliness and tardiness costs on
parallel machines under the effects of learning and
deterioration with common due date for all jobs. In
their following work (Toksarı and Guner, 2009), they
showed that there is a V-shaped optimum policy for
the problem of minimizing parallel machine
earliness/tardiness costs with common due dates
under position based learning effect and linear/non
linear deterioration effect.
There has been a growing interest in scheduling
problem in fuzzy numbers. To deal with the real life’s
ambiguity, most of researchers have begun to use
fuzzy numbers to define processing times, due dates,
release dates, completion times and et al. The first
work on single machine scheduling with fuzzy
numbers was proposed by Han et al. (1994). In this
study, they worked to minimize maximum lateness
on single machine by using fuzzy due date with a
controllable speed. Ishii and Tada (1995) used fuzzy
precedence relation instead of crisp binary relation
to get relaxation and obtain desired satisfaction level
of decision maker, and they examined two objectives
these were minimizing maximum lateness and
minimizing satisfaction level.
Liao and Liao (1998) proposed a model with due
dates and processing times that are expressed with
fuzzy numbers at the same time for minimizing the
minimum grade of satisfaction of each job’s fitting for
its own due date. They also showed that their
proposed model is solvable in polynomial time. Itoh
and Ishii (1999) examined a model with fuzzy
processing times and fuzzy due dates for minimizing
the number of tardy jobs. Chanas and Kasperski
(2001) investigated a single machine scheduling
problem considering fuzzy processing times and
fuzzy due dates for minimizing maximum fuzzy
completion time and they proposed their model by
using possibility and necessity functions. Lam and
Cai (2002) proposed a single machine model with
fuzzy due dates when jobs are released at different
times to minimize maximum lateness. Wang et al.
(2002) investigated single machine ready time
scheduling problem considering fuzzy processing
time and adapted chance constraint programming
technique to the problem. Chanas and Kasperski
(2003) proposed two similar single machine
scheduling problems considering fuzzy processing
times and fuzzy due dates. One of these problems
was to minimize the maximum expected value of a
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fuzzy tardiness and the other one was to minimize
the expected value of a maximum fuzzy tardiness.
Furthermore, they analyzed their problems’
computational complexity levels. Sung and Vlach
(2003) considered the minimizing number of late
jobs. In their study, processing times and due dates
are expressed with fuzzy numbers. Muthusamy et al.
(2003) proposed time delay constrains and
precedence constraints are fuzzified to compare
alternative schedules’ makespans and degrees of
satisfaction. Chanas and Kasperski (2004)
investigated the problem of 1|| ∑ 𝑤𝑖 𝐶𝑖 with fuzzy
processing time by using possibility and necessity
functions. Itoh and Ishii (2005) proposed a single
machine scheduling problem with fuzzy random due
dates. They used exponential distribution to describe
randomness of due dates. Harikrishnan and Ishii
(2005) handled a resource allocation problem on
single machine. Other some recent papers studied
fuzziness in machine scheduling papers are
conducted by Kasperski (2007), Duenas and Petrovic
(2008), Cheng et al. (2010), Li et al. (2010),
Moghaddam et al. (2010), Li et al. (2011), Ahmadizar
and Hosseini (2011, 2013), Li et al. (2012) and Li et
al. (2015).
2. Fuzzy Model
In this study, we declare that we comply with
scientific and ethical principles. All used materials
and resources are cited in the reference section. In
this section, we represent our proposed model with
fuzzy processing times under the fuzzy job
deterioration effect and the fuzzy learning effect. The
learning effect can be presented with fuzzy numbers,
because each repetition for same kind of jobs may
lead different effects for machine or worker due to
job’s characteristics, work place’s conditions,
different method improvement effects or learning
capacity of the worker. A decision maker wants
workers learn more than previous work to minimize
maximum completion time because learning effect
has a reducing impact on next actual processing time.
The decision maker should observe the work place’s
conditions and learning capacity of the workers and
he should design the learning effect in form of fuzzy
numbers i.e., decision maker can decide use
triangular fuzzy numbers (see Fig. 1) to express
different rates that 𝐵̃ = (𝐵𝐿 , 𝐵𝐶 , 𝐵𝑅 ) where 𝐵̃
denotes the fuzzy position-based learning effect and
−1 < 𝐵̃ < 0. The expression of 𝐵𝐿 denotes the left
side number of position-based learning effect and it
has the biggest effect to decrease actual processing
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time and the expression of 𝐵𝑅 has the least effect to
minimize actual processing time (see Fig. 1).
As shown in Fig. 2, the decision maker can express
triangular fuzzy learning effect 𝐵̃ with a membership

(𝑥)

µ𝐵̃

(𝑥)

function on the interval of [𝐵𝐿 , 𝐵𝑅 ]. The membership
function of learning effect is expressed in below Eq.
(1).

𝐵𝑅 − 𝑥
, 𝑖𝑓 𝐵𝑅 ≥ 𝑥 > 𝐵𝐶
𝐵𝑅 − 𝐵𝐶
= 𝑥 − 𝐵𝐿
, 𝑖𝑓 𝐵𝐶 ≥ 𝑥 ≥ 𝐵𝐿
𝐵𝐶 − 𝐵𝐿
{
0,
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

Furthermore, job deterioration effect 𝑎̃ can be
presented with triangular fuzzy numbers because of
work place conditions or machine breakdowns. The
job deterioration has an increasing effect on actual
processing time and it can be defined as a timedependent function (see Fig. 3). In our study, we will
use a time-dependent job deterioration effect

µ𝑎̃
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(1)

expressed with the triangular fuzzy number. Job
deterioration 𝑎̃ is between [𝑎𝐿 , 𝑎𝑅 ] and 0 < 𝑎̃ < 1.
As shown in Fig. 4, the decision maker can express
triangular fuzzy job deterioration effect 𝑎̃ with a
membership function on the interval of [𝑎𝐿 , 𝑎𝑅 ]. The
membership function of job deterioration effect is
expressed in below Eq. (2). Furthermore, each side of
job deterioration effect can be observed in Fig. 4.

𝑎𝑅 − 𝑥
, 𝑖𝑓 𝑎𝑅 ≥ 𝑥 > 𝑎𝐶
𝑎𝑅 − 𝑎𝐶
= 𝑥 − 𝑎𝐿
, 𝑖𝑓 𝑎𝐶 ≥ 𝑥 ≥ 𝑎𝐿
𝑎𝐶 − 𝑎𝐿
{ 0,
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

Figure 1. Actual Position-Based Processing Times for Each Side of Triangular Learning Effect
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(2)
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Figure 2. Learning Effect Presented with Triangular Fuzzy Numbers

Figure 3. Total Completion Times of Jobs for Each Side of Triangular Job Deterioration Effect

Figure 4. Job Deterioration Effect Presented with Triangular Fuzzy Numbers
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The membership function of processing time
expressed with fuzzy numbers is presented in Fig. 5
and Eq. (3).

Figure 5. Fuzzy Processing Time

(𝑥)

µ𝑃̃

𝑃𝑅 − 𝑥
, 𝑖𝑓 𝑃𝑅 ≥ 𝑥 > 𝑃𝐶
𝑃𝑅 − 𝑃𝐶
= 𝑥 − 𝑃𝐿
, 𝑖𝑓 𝑃𝐶 ≥ 𝑥 ≥ 𝑃𝐿
𝑃𝐶 − 𝑃𝐿
{ 0,
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

(3)

2.1 Fuzzy Nonlinear Programming Model
Indexes
𝜋 ∶ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠 (𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) 𝑓𝑜𝑟 𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝜋 = 1, …, Π
𝑟 ∶ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑟 = 1, … , 𝑁

Parameters
𝑃̃𝑟(𝜋) ∶ 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑏 𝑖𝑛
𝑟 𝑡ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝜋
𝐵̃ ∶ 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡
𝑎̃ ∶ 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡
𝐴 ∶ 𝑇ℎ𝑒 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 𝑗𝑜𝑏𝑠
Decision Variable
𝐶̃[𝑟](𝜋) ∶ 𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑏 𝑖𝑛 𝑟 𝑡ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝜋
𝑃̃[𝑟](𝜋) ∶ 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑧𝑧𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑗𝑜𝑏 𝑖𝑛 𝑟 𝑡ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝜋
𝐶̃max(𝜋) ∶ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 (𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛) 𝑖𝑛 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝜋
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(𝐶

𝜇𝐶̃ 𝑚𝑎𝑥

)

𝑚𝑎𝑥(𝜋)
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∶ 𝑀𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑘𝑒𝑠𝑝𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝜋

Model
(𝐶

)

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 min𝜋 {𝜇𝐶̃ 𝑚𝑎𝑥 }

(4)

𝑚𝑎𝑥(𝜋)

Subject to
𝐶̃[𝑟](𝜋) ≅ 𝐶̃[𝑟−1](𝜋) + 𝑃̃[𝑟](𝜋) ∀ 𝑟, 𝜋

(5)

𝑃̃[𝑟](𝜋) ≅ (𝑃̃𝑟(𝜋) + 𝑎̃ ∗ 𝐶̃[𝑟−1](𝜋) )𝑟 𝐵̃ ∀ 𝑟, 𝜋

(6)

𝐶̃[𝑟−1](𝜋) ≅ 𝐴

(7)

∀𝜋

̃ 𝐶̃[𝑟](𝜋) ∀ 𝑟, 𝜋
𝐶̃𝑚𝑎𝑥(𝜋) ≥

(8)

̃ 0 ∀ 𝑟, 𝜋
𝐶̃[𝑟](𝜋) , 𝑃̃[𝑟](𝜋) , 𝐶̃𝑚𝑎𝑥(𝜋) ≥

(9)

The objective function (4) maximizes minimum
membership value for each possible schedule. To
find decision maker’s satisfaction degree for any
makespan value that is on the interval
of [𝑚𝑖𝑛𝜋 {𝐶̃max(𝜋) }, 𝑚𝑎𝑥𝜋 {𝐶̃max(𝜋) }], we need to
determine the membership functions of 𝐶̃max(𝜋) .
After converting our fuzzy nonlinear programming
model (FNPM) to fuzzy mixed integer nonlinear
programming model (FMINPM), the membership
function of 𝐶̃max(𝜋) will be obtained by solving
problem to find minimum and maximum 𝐶̃max(𝜋)
values. Constrain (5) implies that fuzzy completion
time at 𝑟 𝑡ℎ position in schedule π essentially equals
to the previous job’s completion time and actual
processing time at 𝑟 𝑡ℎ position under job
deterioration and learning effects. Constrain (6)
implies that the actual fuzzy processing time at 𝑟 𝑡ℎ
position is essentially equal to the sum of previous
job’s completion time and basic fuzzy processing
time under time dependent deterioration and
position based learning effects. Constrain (7) shows
at the (𝑟 − 1)𝑡ℎ position, fuzzy completion time
essentially equals to machine ready time 𝐴.
Constraint (8) assures that the maximum completion
time (makespan) of the schedule is essentially
greater than or equal to each completion time. In
short makespan value must be equal to last job’s
completion time in a single machine scheduling
problem. Constraint (9) shows that all actual
processing times, completion times of positions in
the schedule are essentially equal or greater than
zero and they are essentially non-negative values.

The concept of fuzzy decision making was firstly
introduced by Belman and Zadeh (1970). They
introduced a new concept of decision making and
this concept lets decision maker build objectives and
constraints with non-rigid expressions. Tanaka et al.
(1984) used this new concept to introduce fuzzy
linear programming with fuzzy numbers.
Zimmermann (1983) put forth a frame for fuzzy
mathematical programming. After these pioneers’
works, there have been lots of theoretical and
technical works in the literature. Fuzzy nonlinear
programming has been interested in some
researchers. Sakawa and Yano (1989) proposed a
method for multi-objective nonlinear programming
problems with fuzzy numbers. Furthermore, they
introduced M-α-Pareto optimality. M-α-Pareto
optimality was also studied by Osman and El-Banna
(1993), Kassem and Ammar (1995) and Kanaya
(2010). Nasseri (2008) introduced the general
concept of fuzzy non-linear programming in his
research. Toksarı and Arık (2017) proposed a
credibility based chance constrained solution
approach for single machine scheduling problems
where the processing times are uncertain and there
is uncertain learning consideration. Arık and Toksarı
(2018a) considered a parallel machine scheduling
problem that has multiple objective functions and
fuzzy processing times under the effects of fuzzy
learning and deterioration. Furthermore, they
adopted different fuzzy mathematical modelling
techniques to their problem and they proposed a
local search algorithm for the fuzzy parallel machine
scheduling problems. They compared their local
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search method with other fuzzy mathematical
programming model. Arık and Toksarı (2018b)
proposed credibility based programming model for
fuzzy earliness/tardiness scheduling problem on
single machine. Arık (2019a) used credibility based
chance constrained programming technique in
project scheduling problems where tasks durations
are expressed with fuzzy numbers. Toksarı and Arık
(2018) proposed a genetic algorithm for flow shop
scheduling problems with fuzzy common due date
and the effects of fuzzy learning and fuzzy
deteriorations.
Arık and Toksarı (2019)
investigated different types of learning and
deterioration effects with fuzzy number for fuzzy
parallel machine scheduling problems. Arık (2019b)
investigated single machine earliness/tardiness

problem considering the decision maker’s tolerances
for earliness and tardiness durations in case of a
restrictive common due date. Arık (2019b) relaxed
common due date in a single machine scheduling
problem with lower and upper bounds and these
bounds were used for illustrating the decision
maker’s tolerances or satisfaction levels or
dissatisfaction levels by using fuzzy sets.
Furthermore, Arık (2019b) used dissatisfaction
levels of completing jobs in order to introduce a new
objective criterion that minimizes the products of
earliness
and
tardiness
durations
with
dissatisfaction levels.

2.2 Fuzzy Mixed Integer Non-Linear Programming Model
Indexes
𝑖 ∶ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏𝑠

𝑖 = 1, … , 𝑁

𝑟 ∶ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑟 = 1, … , 𝑁

Parameters
𝑃𝑖𝐿 ∶ 𝐿𝑒𝑓𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏 𝑖 𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
𝑃𝑖𝐶 ∶ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏 𝑖 𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
𝑃𝑖𝑅 ∶ 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑗𝑜𝑏 𝑖 𝑡ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
𝐵𝑅 ∶ 𝑅𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡
𝐵𝐶 ∶ 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐿𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡
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(13)

𝐶𝐿𝜆[𝑟] = 𝐶𝐿𝜆[𝑟−1] + 𝑃𝐿𝜆[𝑟] ∀ 𝑟

(14)

𝜆
𝜆
𝜆
𝐶𝑅[𝑟]
= 𝐶𝑅[𝑟−1]
+ 𝑃𝑅[𝑟]
∀𝑟

(15)

𝑁

(16)

𝐿

𝑃𝐿[𝑟] = (∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ 𝑃𝑖𝐿 + 𝑎𝐿 ∗ 𝐶𝐿[𝑟−1] ) 𝑟 𝐵 ∀ 𝑟
𝑖=1
𝑁

(17)

𝐶

𝑃𝐶[𝑟] = (∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ 𝑃𝑖𝐶 + 𝑎𝐶 ∗ 𝐶𝐶[𝑟−1] ) 𝑟 𝐵 ∀ 𝑟
𝑖=1
𝑁

(18)

𝑅

𝑃𝑅[𝑟] = (∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ 𝑃𝑖𝑅 + 𝑎𝑅 ∗ 𝐶𝐿[𝑟−1] ) 𝑟 𝐵 ∀ 𝑟
𝑖=1
𝑁

𝑃𝐿𝜆[𝑟]

= (∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ (𝜆𝑃𝑖 ∗ (𝑃𝑖𝐶 − 𝑃𝑖𝐿 ) + 𝑃𝑖𝐿 )

(19)

𝑖=1

+ (𝑎𝑅 − 𝜆𝑎𝑟 (𝑎𝑅 − 𝑎𝐿 )) ∗ 𝐶𝐿[𝑟−1] ) 𝑟 (𝐵

𝐿 +𝜆 (𝐵 𝐶 −𝐵 𝐿 ))
𝐵

∀𝑟

𝑁
𝜆
𝑃𝑅[𝑟]
= (∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ (𝑃𝑖𝑅 − 𝜆𝑃𝑖 ∗ (𝑃𝑖𝑅 − 𝑃𝑖𝐶 ))

(20)

𝑖=1

+ (𝑎𝑅 − 𝜆𝑎𝑟 (𝑎𝑅 − 𝑎𝐿 )) ∗ 𝐶𝑅[𝑟−1] ) 𝑟 (𝐵

𝑅 −𝜆 (𝐵 𝑅 −𝐵 𝐶 ))
𝐵

∀𝑟

𝐶𝐿𝜆[0] = 𝐴

(21)

𝜆
𝐶𝑅[0]
= 𝐴

(22)

𝐶𝐿[0] = 𝐴

(23)

𝐶𝐶[0] = 𝐴

(24)

𝐶𝑅[0] = 𝐴

(25)

𝜆
𝐶[𝑟]
=

𝜆
(𝐶𝐿𝜆[𝑟] + 𝐶𝑅[𝑟]
)

2

𝑁

∑ 𝑋𝑖,[𝑟] = 1
𝑖=1
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∀𝑟

(26)

(27)
∀𝑟
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𝑁

(28)

∑ 𝑋𝑖,[𝑟] = 1

∀𝑖

𝑟=1
𝜆
𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐶[𝑁]

(29)

𝐸(𝐶𝑚𝑎𝑥) = (𝐶𝐿[𝑁] + 2 ∗ 𝐶𝐶[𝑁] + 𝐶𝑅[𝑁] )
𝜆≤

1
4

(30)
(31)

𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑎𝑥

𝜆𝐶𝑟 ≤ 𝜆𝑝𝑟

∀𝑟

(32)

𝜆𝑝𝑟 ≤ 𝜆𝐶𝑟−1

∀𝑟

(33)

𝜆𝑃𝑟 ≤ 𝜆𝐵𝑟

∀𝑟

(34)

𝜆𝑃𝑟 ≤ 𝜆𝑎𝑟

∀𝑟

(35)

𝑁

(36)

𝜆𝑃𝑟 ≤ ∑ 𝑋𝑖,[𝑟] ∗ 𝜆𝑃𝑖 ∀ 𝑟
𝑟=1

𝜆 ≤ 𝜆𝐶𝑟

∀𝑟

(37)

0≤ 𝜆≤1

(38)

0 ≤ 𝜆𝐶𝑟 ≤ 1

∀𝑟

(39)

0 ≤ 𝜆𝑃𝑟 ≤ 1

∀𝑟

(40)

0 ≤ 𝜆𝑃 𝑖 ≤ 1

∀𝑖

(41)

0 ≤ 𝜆𝐵𝑟 ≤ 1

∀𝑟

(42)

0 ≤ 𝜆𝑎𝑟 ≤ 1

∀𝑟

(43)

𝜆𝐶0 = 1

(44)

𝑋𝑖,[𝑟] 𝜖 {0,1} ∀ 𝑖, 𝑟

(45)

𝜆
𝐶[𝑟] , 𝐶𝐿[𝑟] , 𝐶𝐶[𝑟] , 𝐶𝑅[𝑟] , 𝑃𝐿[𝑟] , 𝑃𝐶[𝑟] , 𝑃𝑅[𝑟] , 𝐶𝑚𝑎𝑥 , 𝐸(𝐶𝑚𝑎𝑥 ), 𝐶𝐿𝜆[𝑟] , 𝐶𝐶[𝑟]
≥ 0 ∀𝑟

(46)

Objective function (10) maximizes the decision
maker’s satisfaction level to minimize maximum
completion time under fuzzy job deterioration and
learning effects with fuzzy processing time. Since
processing times, job deterioration and learning
effects are presented with triangular fuzzy numbers,
they have piecewise functions those have left
(optimistic), center (most likely) and right

(pessimistic) values dependent on 𝜆 =1 and 𝜆 =0.
Therefore, the completion time and the actual
processing time for each 𝑟 𝑡ℎ position are expressed
with triangular fuzzy numbers. Thus, the actual
processing time and the completion time have
optimistic values at 𝜆 =0, most likely values at 𝜆 =1
and pessimistic values 𝜆 =0. Constraints (11-13)
show calculations of optimistic, most likely and
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pessimistic values, respectively. Constraints (14-15)
show calculations of optimistic and pessimistic
values with any confidence level 𝜆 each 𝑟 𝑡ℎ position,
respectively. Constraints (14-15) use each
parameter’s own confidence level such as
𝜆𝑃𝑖 , 𝜆𝑎𝑟 and 𝜆𝐵𝑟 . Constraints (11-15) imply that each
completion time at 𝑟 𝑡ℎ position in the sequence is
dependent on the completion time of the job in the
previous position and the actual processing time of
the current job that is already under deterioration
and learning effects. Constraints (16-18) show
calculations of optimistic, most likely and pessimistic
actual processing times at 𝑟 𝑡ℎ position with 𝜆 =0 and
𝜆 =1, respectively. Constraints (19-20) show
calculations of optimistic and pessimistic actual
processing times at 𝑟 𝑡ℎ position with any confidence
level 𝜆, respectively. Constraints (16-20) imply that
the actual processing time at 𝑟 𝑡ℎ position is
dependent on previous job’s completion time and
basic processing time. Constraints (21-25) show that
at the 0th position, the completion time equals to
machine ready time 𝐴. Constraint (26) is min-max
deffuzzication method for completion times at 𝑟 𝑡ℎ
position with any confidence level 𝜆. Constraint (27)
ensures that each job must be assigned to one
position in the schedule. Constraint (28) ensures that
each position must be used for only one job.
Constraint (29) is to obtain the deffuzzied maximum
completion time (makespan) of the schedule. The
makespan value is the last position’s completion
time for this problem. Constraint (30) is to obtain the
expected makespan value of the schedule. Constraint
(31) forces the mathematical model to select the
schedule having minimum makepan value with the
highest satisfaction level. Constraints (32-36) are to

12

Journal of Industrial Engineering 31(1), 1-17, 2020

maximize the minimum value of confidence level 𝜆𝐶𝑟
for completion times at 𝑟 𝑡ℎ position. Constraint (37)
is to maximize the minimum value of decision
maker’s satisfaction level for all positions in the
sequence. Constraints (38-43) imply that all
confidence levels must be on an interval of [0,1].
Constraint (44) shows that the confidence level of
completion time at the 0th position is equal to 1
because completion time at the 0th position is a crisp
value. Constraint (45) shows that 𝑋𝑖,[𝑟] decision
variables are binary. Finally, constraint (46) shows
that all actual processing times, completion times of
positions in the schedule are equal or greater than
zero and they are non-negative values.
3. Numerical Example
Let us have twenty jobs. Processing times of those
jobs are expressed with fuzzy numbers. The job
deterioration and learning effects are also expressed
with triangular fuzzy numbers. The learning effect 𝐵̃
is between [-0.2, -0.1] and it’s optimistic, most likely
and pessimistic values are respectively -0.2, -0.15
and -0.1. The job deterioration effect 𝑎̃ is between
[0.1, 0.2] and it’s optimistic, most likely and
pessimistic values are respectively 0.1, 0.15 and 0.2.
Each processing time has membership function
defined in Equation 4. Membership functions of
learning effect and job deterioration effect
introduced in Equation 2 and 3, respectively. The
early time that the machine can start (𝐴) is equal to
5 time units. Processing times and their expected
values are given in Table 1.
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Table 1
Data for the Numerical Example
Job No:
𝑖 = (1 … 20)

Processing Time
{𝑃𝐿 , 𝑃𝐶 , 𝑃𝑅 }

Expected Value of Processing Time
𝐸𝑉(𝑃̃ )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

{9,12,16}
{8,17,18}
{16,17,21}
{6,9,13}
{8,13,17}
{12,15,16}
{14,16,19}
{10,12,22}
{7,8,13}
{11,12,20}
{12,13,14}
{11,14,15}
{13,15,18}
{18,19,21}
{5,6,9}
{7,8,12}
{12,13,15}
{16,17,18}
{17,18,20}
{10,11,15}

12,25
15
17,75
9,25
12,75
14,5
16,25
14
9
13,75
13
13,5
15,25
19,25
6,5
8,75
13,25
17
18,25
11,75

In order to determine 𝐶𝑚𝑎𝑥 and 𝐶𝑚𝑎𝑥, the problem
was solved two time by maximizing the makespan
𝐶𝑚𝑎𝑥 and minimizing the makespan 𝐶𝑚𝑎𝑥 . The
results are 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 1091.121, 𝐸(𝐶𝑚𝑎𝑥) = 893.968
and 𝜆=0 when the problem is solved for maximizing
the makespan. The results are 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 499.415,
𝐸(𝐶𝑚𝑎𝑥) = 660.247 and 𝜆=0 when the problem is
solved for minimizing the makespan. By using 𝐶𝑚𝑎𝑥
and 𝐶𝑚𝑎𝑥 values, if the problem is resolved, the
obtained results are 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 507.616, 𝐸(𝐶𝑚𝑎𝑥) =
660.247 and 𝜆=0.986 with a proposed schedule 𝑆 =
{ 15, 16,
9, 4, 20, 8, 10, 1, 5, 17, 11, 12, 6, 13, 7, 2, 18, 3, 19, 14}.
The satisfaction level of 𝜆=0.986 is so close to 1.
Therefore we can say that the obtained schedule 𝑆
satisfies the decision-maker with the degree of
%98.6. When we examine the job order in the
schedule 𝑆, the schedule does not fit any of wellknown dispatching rules such as SPT that is
acceptable for deterministic single machine
scheduling problems under deterministic learning
and job deterioration effects. Thus, we can deduce
that new polynomial solution approaches should be
examined for the proposed fuzzy single machine

problem with consideration of fuzzy learning and job
deterioration effects.
4. Conclusion
This paper investigated a single machine scheduling
problem under fully fuzzy environment. The
processing times of the problem assumed as fuzzy
numbers and there is fuzzy learning and job
deterioration consideration for the investigated
problem where the objective is to minimize fuzzy
makespan to assure highest satisfaction level of the
decision maker. A fuzzy model o the problem is
proposed and also a mixed integer nonlinear model
for that model is also introduced to minimize the
fuzzy makespan considering satisfaction level of the
decision maker. A small example is illustrated. For
future researches, polynomial time solution
approaches can be examined for the proposed
problem. Furthermore, the problem environment
can be extended to multi-machine scheduling
problem such as job shop, flow shop or open shop.
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Öz
İşçilerin iş istasyonlarına atanması sırasında genellikle işçilerin sadece yetenek
seviyeleri dikkate alınmaktadır. Sağlık seviyeleri ise çoğu kez ihmal edilmektedir.
Oysa işçilerin sağlık durumlarına uygun olmayan iş istasyonlarına atanmaları hem
sağlık durumlarını hem de verimliliklerini olumsuz etkileme riskine sahiptir. Ayrıca
sanayide otomasyonun yaygınlaşması iş gücü gereksinimini azalttığı için
günümüzde bir işçinin birden çok iş istasyonuna hizmet vermesi mümkün hale
gelmiştir. Bu nedenle bu çalışmada işçilerin hem yetenek hem de sağlık seviyelerini
dikkate alarak iş istasyonlarına tam ve kısmi kapasiteli olarak atanmaları problemi
ele alınmıştır. Problemin çözümü için üç aşamalı bir çözüm yaklaşımı önerilmiştir.
Bu aşamalar sırasıyla; her iş istasyonu için gerekli vardiya sayısının belirlenmesi,
her vardiya için gerekli işçi sayısının belirlenmesi ve işçilerin yetenek ve sağlık
seviyeleri dikkate alınarak iş istasyonlarına kısmi ve tam kapasiteli olarak
atanmasıdır. İşçilerin hangi iş istasyonlarına atanacağını belirleyebilmek için bir
karma tamsayılı doğrusal karar modeli önerilmiştir. Önerilen matematiksel model
ile küçük boyutlu bir örnek problem ve gerçek hayat problemi GAMS/CPLEX ve
Excel Open Solver çözücüsü kullanılarak çözülmüş ve elde edilen sonuçlar
tartışılmıştır. Ayrıca problemin her planlama periyodunda yeniden çözülmesi
gerekeceğinden önerilen çözüm yaklaşımının etkin ve kolay bir biçimde
kullanılabilmesi için bir karar destek sistemi geliştirilmiştir.

A SOLUTION APPROACH FOR THE PROBLEM OF WORKERS’ PARTLY OR FULLY
ALLOCATIONS TO WORKSTATIONS BY HEALTH AND SKILL LEVELS
Keywords
Abstract
Worker Assignments,
In general, during the workers assignments to workstations, only skill of workers
Mixed Integer Linear
are taken into account. Their health conditions are often ignored. However,
Programming,
assigning workers to workstations that are not suitable for their health conditions
Decision Support System
has the risk of negatively affecting their health status and efficiency. In addition,
since the widespread use of automation in the industry reduces the need for labor,
it is possible for a worker to serve more than one workstation. Therefore, in this
study the problem of workers' partly or fully assignments to the workstations by
taking into consideration both skill and health levels of the workers is considered. A
three-stage solution approach is proposed for the solution of the problem. These
stages are; determining the required number of shifts for each workstation,
determining the required number of workers for each shift and assigning partial
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life problem are solved by using the suggested mathematical model both with
GAMS/CPLEX and Excel Open Solver and the results obtained are discussed. In
addition, since the problem will need to be solved in each planning period, a decision
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solution approach.
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1. Giriş
Her geçen gün otomasyonun yaygınlaşmasıyla
işleme, yükleme, boşaltma vb. birçok faaliyet
otomatikleştiğinden istasyon başına düşen işçi
gereksinimi azalmaktadır. Bu nedenle çoğu kez her iş
istasyonuna bir işçi atamak yerine bir işçinin birden
fazla iş istasyonunda aynı anda görev yapması
gündeme gelmektedir. Bu durum işçilerin iş
istasyonlarına atanması probleminin karmaşık bir
hale gelmesine yol açmaktadır. Bu çalışma
işletmelerdeki işgücünü bir işçinin birden fazla iş
istasyonuna hizmet verebilmesine izin vererek daha
verimli kullanmayı hedeflemektedir.
Çalışma, Eskişehir’de bir Kompresör Fabrikası’nda
yapılmıştır. Fabrikada üç farklı modelde kompresör
üretilmektedir. Üretim talaşlı ve mekanik olmak
üzere 2 üretim hattı; iç, dış ve son olmak üzere 3
montaj hattından oluşmaktadır. Pilot bölge olarak
talaşlı hattı seçilmiştir.
İşletmede üretim ve montaj hatlarında üretilecek 3
farklı ürünün ne zaman ve ne kadar üretilecekleri o
ay gelen talebe göre değişkenlik göstermektedir. Bu
değişkenlikten dolayı hatlara atanan işçi sayısı da
dinamik olarak değişmektedir. Yetkili kişi tarafından
hatlara atanacak işçi sayısı belirlenip, aylık kadro
planı
oluşturulmaktadır.
Bazı
kompresör
parçalarının üretimi dışa yaptırım ile sağladığından
bu parçaların işlem gördüğü istasyonlar devre dışı
kalabilmektedir. Bu durum kadro planında
değişikliklere sebep olmaktadır. Kadro planları
genellikle aylık yapıldığından bu tarz değişiklikleri
yapmak uzun ve yorucu olmaktadır.
Hatların ihtiyacı olan işçi sayısına göre hat sözcüleri
belirli bir sistematik yöntem kullanmadan
tecrübelerine dayalı olarak işçileri iş istasyonlarına
atamaktadır. Bu durum verimli çalışmaya engel
oluşturmaktadır. İşçilerin güçlü ve zayıf yönleri etkin
bir şekilde değerlendirilmediğinden her zaman
doğru işe doğru işçi atanamamaktadır.

Üretimin verimliliğinin arttırılması için işçinin
performansı önemli bir kriterdir. İşçi atama
kararlarında işçinin deneyimine, yetkinliğine, işe
uyumuna, performansına ve kişisel özelliklerine
bakılarak atama gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle
bu çalışmada öncelikle işçilerin performansları ve işe
uygunlukları belirlenmiştir. Daha sonra aylık üretim
talebi dikkate alınarak, istasyonların en etkin
kullanıldığı duruma göre işçiler istasyonlara
sistematik olarak atanmıştır.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Literatürde işçilerin iş istasyonlarına atanması
problemini ele almış çalışmalardan erişilebilenler
ele alınan problemin özellikleri ve önerilen çözüm
yaklaşımları açılarından incelenmiştir.
Özçelik (2011) işçi atama probleminin çözümünü 3
aşamada gerçekleştirmiştir. Birinci aşamada Bulanık
Analitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi kullanılarak
kriter/alt kriterler ağırlıklandırılıp personel
performansları değerlendirilmiştir. İkinci aşamada
alt kriterlere göre personellerin performansını
değerlendirerek alfa kesme yöntemi ile performans
değerleri elde edilerek kategoriler oluşturulmuştur.
Kategorilerinin tutarlılığı Kruskal-Wallis Testi
kullanılarak bulunmuştur. Üçüncü aşamada ise aylık
ürün talebini karşılamak üzere üretim hatlarına
optimum
personel
ve
ürün
atamasının
gerçekleştirilmesi için bir matematiksel model
önerilmiştir. İşçi atamaları yapılırken, işçilerin
yetenek seviyeleri göz önünde bulundurulmuştur.
Matematiksel modelin amacı toplam iş gücü
maliyetinin enküçüklenmesidir.
Canyakmaz, Çolak, Dönmez, Sümer, Şekerel ve Ulu
(2011) işçilerin iş istasyonlarına atanması problemi
için iki farklı tavlama benzetimi algoritması
geliştirmişlerdir. Önerdikleri matematiksel modelde
montaj bantlarında üretilen ürünlerin toplam
sürelerinin ve iş istasyonlarındaki bekleme
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sürelerinin enküçüklenmesi amaçlanmıştır. Oğan,
Özdeniz, Özer, Öztürk, Top, Çilingir ve Kayalıgil
(2009) talepteki dalgalanmalar sebebiyle vardiya
iptalleri üzerine yapmış oldukları çalışmada üç farklı
aşamada modeli geliştirmişlerdir. Bunlar işçi atama
modeli, karar tablosu ve envanter modelidir. İşçi
atama probleminin amaç fonksiyonunda Canyakmaz
ve diğ. (2011)’nin çalışmalarında olduğu gibi süre
enküçüklenmesi yapılmıştır.

Özetle, bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en
önemli özellikler; işçilerin hem yetenek hem de
sağlık seviyelerinin birlikte ele alınmış olması,
literatürde az sayıda çalışmada yer alan bir işçinin
birden fazla iş istasyonuna hizmet verebileceği
kabulünün yapılmış olmasıdır. Ayrıca önerilen
çözüm yönteminin etkin ve kolay bir biçimde
kullanılabilmesi için bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir.

Çiçek (2016) personellerin kriterleri ile birliklerin
ihtiyaçlarına göre personel atama yapılmıştır. Bu
atama personel tercihlerini ön planda tutan daha
objektif ve sürdürülebilir bir karar destek sistemi ile
gerçekleştirilmiştir. Literatürde işçi atama modelini
karar destek sistemi ile gerçekleştirerek farklı bir yol
izlenmiştir. Altay (2007) ise personel atama
problemi için bir genetik algoritma önermiştir.

Erişilen literatürde bu kapsamda herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır.

Dagkakis, Rotondo ve Heavey (2019) ve Li, Wang ve
Yang (2019) işçi atama problemini ele almışlardır.
Kuo, Chen ve Wang (2018), Kuo ve Liu (2017),
Mehdizadeh ve Rahimi (2016), Sadeghi, Forghani ve
Seidi (2017) ve Wu, Cai, Li ve Chu (2018) hücresel
üretim sistemlerinde işçilerin atanması problemini
ele almışlardır. Lian, Liu, Li ve Yin (2018) ve Sayın ve
Karabatı (2007) ise işçilerin yeteneklerini de dikkate
almışlardır.
Literatürde personel atama problemi, personel
çizelgeleme kavramının alt modülü olarak yer
almaktadır. Atama problemlerinde aynı amaçlara
sahip olan pek çok çalışma olsa da problemlerin
çözüm yöntemleri ve ele alınan süreç özellikleri
oldukça farklılık göstermektedir.
Erişilen literatür incelendiğinde işçi atama
problemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda
matematiksel modelleme, tavlama benzetimi,
genetik algoritma, macar algoritması gibi çözüm
tekniklerinin kullanıldığı görülmüştür. Önerilen
matematiksel
modellerde
çevrim
süresini
enküçükleme, toplam maliyeti enküçükleme vb.
amaç fonksiyonları kullanılmıştır. Bu çalışmada
literatürde yer alan pek çok çalışmanın aksine amaç
fonksiyonu toplam maliyeti en küçüklemek değil, işçi
yetenek
seviyesini
enbüyüklemek
olarak
belirlenmiştir.
Ayrıca literatürde sıkça rastlanan bir varsayım olan
bir işçinin sadece bir iş istasyonuna atabileceği ve
tam kapasite ile hizmet vereceği varsayımı bu
çalışmada kaldırılmış ve bir işçinin birden fazla iş
istasyonuna kısmi kapasite ile hizmet verebileceği
kabul edilmiştir. Bu kabulün, matematiksel modelin
karmaşıklığını arttıracağı açıktır.
20

3. Çalışmada Kullanılan Yöntem ve Metodlar
Uygulama için pilot bölge seçilen talaşlı hattında 71
iş istasyonu ve atanabilir 79 işçi bulunmaktadır. Bu
hatta 5 farklı parça üretimi gerçekleştirilmektedir.
Üretilen parçalar ayrı hatlarda yer almasına rağmen
ortak olan iş istasyonları da vardır. Bazı iş
istasyonlarında manuel tezgahlar yer alırken
bazılarında CNC tezgahları vardır. Bu nedenle bazı
istasyonlar için bir işçinin birden fazla iş istasyonuna
atanabilmesi mümkündür.
Çözüme 3 aşamada ulaşılmıştır. İlk aşamada gerekli
vardiya sayısı hesaplanmıştır. İkinci aşamada,
belirlenen vardiya sayısına göre her bir iş istasyonu
için gerekli işçi sayıları belirlenmiştir. Son aşamada
ise yetenek seviyesini en büyükleyecek şekilde
işçiler uygun iş istasyonlarına atanmıştır. Ayrıca
geliştirilen çözüm yaklaşımının gerçek hayat
problemlerinin
çözümünde
kolaylıkla
kullanılabilmesini sağlamak amacıyla bir karar
destek sistemi geliştirilmiştir.
Bu çalışmada, araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
3.1
Birinci
Belirlenmesi

Aşama:

Vardiya

Sayısının

Ürün talepleri ay bazında farklılık göstermektedir.
İşletme, talebi karşılayabilmek için bazı parçaların
fason firmalara yaptırılmasına (dış yaptırım) karar
verebilmektedir. Bu nedenle aylık talepten fason
firmaya yaptırılacak miktar çıkarılarak aylık
üretilmesi gereken ürün miktarları hesaplanabilir.
Bu miktar aylık çalışma gün sayına bölünerek günlük
üretim miktarı elde edilir. Aşağıdaki formüller
kullanılarak gerekli vardiya sayısı hesaplanmıştır.
Formüller yardımıyla Excel işlem tablosunda her iş
istasyonu için vardiya sayıları hesaplatılmıştır.
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aylık talep − dış yaptırım
aylık çalışma gün sayısı

(1)

vardiyada süresi
çevrim süresi

(2)

günlük üretilmesi gereken miktar
bir vardiyada üretilebilen ürün miktar ∗ verimlilik

3.2 İkinci Aşama: İşçi Sayısının Belirlenmesi
İşletme 3 vardiya düzeninde çalışmaktadır. Bu
vardiyalar 8/16, 16/24 ve 24/8 şeklindedir.
Vardiyalar için işçi sayısı belirlerken öncelik 8/16
vardiyasına verilir. 24/8 vardiyası işçilik maliyetini
artırdığından
mümkün
olduğunca
işçinin
atanmaması tercih edilmektedir. Birinci aşamada
belirlenen vardiya sayısına göre her vardiyada her iş
istasyonuna atanacak işçi sayıları bir Excel makrosu
yardımıyla hesaplanmıştır.
Ürün talepleri ay bazında farklılık gösterdiği için bazı
durumlarda vardiya sayısı ya da işçi sayısı yetersiz
geldiğinden fazla mesaiye ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğer böyle bir gereksinim varsa, bu durumu karar
vericiye bildirmek üzere karar destek sistemine
uyarı kodları eklenmiştir.
3.3 Üçüncü Aşama: İşçilerin İş İstasyonlarına
Atanması
Her iş istasyonunun işçi gereksinimine göre işçilerin
yetenek ve sağlık seviyelerini dikkate alacak şekilde
toplam yetenek seviyesini enbüyükleyecek bir
matematiksel model önerilmiştir. Matematiksel
modelin çözülebilmesi için öncelikle işçilerin
yetenek ve sağlık matrisleri oluşturulmuştur.
3.3.1 İşçilerin Yetenek ve Sağlık Seviyelerinin
Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Yetenek ve sağlık seviyeleri belirlenmiştir. Yetenek
seviyeleri 0-4 arasında ve sağlık seviyeleri 0-3
arasında değerlerle ifade edilmiştir. Sağlık seviyeleri
işçi ve istasyon için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yetenek

(3)

ve sağlık seviyeleri aşağıda Tablo 1, Tablo 2 ve Tablo
3’de yer almaktadır.
Tablo 1
Yetenek seviyeleri
Seviyeler
0

Çalışamaz

1

Yeterli değil

2

Orta bilgiye sahip

3

Yeterli bilgiye sahip

4

Yetkin

Tablo 2
İşçi sağlık seviyeleri
Seviyeler
0

Rahatsızlık yok

1

Hafif rahatsızlık

2

Orta rahatsızlık

3

Ağır rahatsızlık

Tablo 3
İstasyonun işçi açısından gerektirdiği sağlık
seviyeleri
Seviyeler
0

Rahatsızlığı olmayan

1

Hafif rahatsızlığı olan

2

Orta rahatsızlığı olan

3

Herkes
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Her bir hattın sözcüsü tarafından işçiler ve iş
istasyonlarına göre yetenek seviye değerlendirilmesi
yapılmıştır. Sağlık matrisinde dikkate alınan her bir
durum için, işçilerin sağlık seviyeleri iş yeri hekimi
tarafından Tablo 2’te verilen dörtlü skala
kullanılarak belirlenmiştir. Daha sonra, her bir hattın
gerektirdiği sağlık seviyeleri ise Tablo 3 ’teki dörtlü
skala kullanılarak hem işyeri hekiminin hem de hat
sözcülerinin görüşleri alınarak belirlenmiştir.
Böylelikle iş istasyonlarına gereken sağlık seviyesine
sahip işçilerin atanması sağlanmaktadır.
Sağlık matrisi;

Journal of Industrial Engineering 31(1), 18-27,, 2020

M adet iş istasyonu, N adet işçi ve K adet sağlık
durumu bulunmaktadır. İşçiler iş istasyonlarına
atanırken yetenek ve sağlık seviyeleri dikkate
alınmaktadır. Otomasyonun fazla olduğu bazı hatlar
için bir işçi birden fazla iş istasyonuna hizmet
verebilmektedir. Eğer bir iş istasyonunun bir işçinin
tam kapasitesinden daha az iş gücüne ihtiyacı varsa,
işçi ihtiyacı kısmi, tam kapasitesine ihtiyacı varsa
tam olarak adlandırılmıştır.
Matematiksel modelin amaç fonksiyonu işçilerin
yetenek seviyeleri toplamının enbüyüklenmesidir.
İndisler:
i: İşçi indisi (i=1,2,3...N)
j: İstasyon indisi (j=1,2,3…M)
k: Sağlık indisi (k=1,2,3…K)

•

Görme

•

İşitme

•

Ağır taşıma

•

Ayakta çalışması gerekli

•

Eli zorlayacak hareketler

•

Toz ve kimyasal madde

•

İtme ve çekme hareketi

•
Renk ayırt etme gibi durumlara göre
değerlendirilmiştir.

Parametreler:
𝑏𝑡𝑗 : j. istasyonun tam işçi ihtiyacı
𝑏𝑘𝑗 : j. istasyonun kısmi işçi ihtiyacı
𝑐𝑖𝑗 : i. işçinin j. istasyonundaki yetenek puanı
𝑑𝑗 : j. istasyonun gerektirdiği yetenek puanı
𝑛𝑖𝑘 : i. işçinin k. tür sağlık puanı
𝑚𝑗𝑘 : j. istasyonun gerektirdiği k. türdeki sağlık puanı

Toplanan bu veriler ile matrisler oluşturulmuştur.
3.3.2 Önerilen Matematiksel Model
Karar Değişkenleri:
1,
𝑖. işçi 𝑗. istasyona tam kapasitesi ile atanırsa,
𝑥𝑖𝑗 = {
0,
d. d.
1,
𝑖. 𝑖şçi 𝑗. istasyona kısmi kapasite ile atanırsa,
𝑦𝑖𝑗 = {
0,
d. d.
Matematiksel Model:
𝑁

𝑀

𝑒𝑛𝑏 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 . 𝑥𝑖𝑗 + 𝑐𝑖𝑗 . 𝑦𝑖𝑗
𝑖

(1)

𝑗

𝑁

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑏𝑡𝑗

(2)

∀𝑗

𝑖

𝑁

∑ 𝑏𝑘𝑗 . 𝑦𝑖𝑗 = 𝑏𝑘𝑗
𝑖
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∀𝑗 ⃓ 𝑏𝑘𝑗 > 0

(3)
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𝑁

∑ 𝑦𝑖𝑗 = 𝑏𝑘𝑗

(4)

∀𝑗 ⃓ 𝑏𝑘𝑗 = 0

𝑖
𝑀

∑ 𝑥𝑖𝑗 + 𝑏𝑘𝑗 . 𝑦𝑖𝑗 ≤ 1

(5)

∀𝑖

𝑗

𝑐𝑖𝑗 . 𝑥𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑗 . 𝑥𝑖𝑗

∀𝑖,𝑗

(6)

𝑐𝑖𝑗 . 𝑦𝑖𝑗 ≥ 𝑑𝑗 . 𝑦𝑖𝑗

∀𝑖,𝑗

(7)

𝑛𝑖𝑘 . 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑚𝑗𝑘 . 𝑥𝑖𝑗

∀𝑖,𝑗,𝑘

(8)

𝑛𝑖𝑘 . 𝑦𝑖𝑗 ≤ 𝑚𝑗𝑘 . 𝑦𝑖𝑗

∀𝑖,𝑗,𝑘

(9)

𝑐𝑖𝑗 , 𝑑𝑗 , 𝑏𝑡𝑗 , 𝑏𝑘𝑗 , 𝑛𝑖𝑘 , 𝑚𝑗𝑘 ≥ 0

𝑥𝑖𝑗 , 𝑦𝑖𝑗 ∈ {0,1}

(10)

∀𝑖,𝑗,𝑘

(11)

∀𝑖,𝑗

Amaç (1), iş istasyonlarına atanan işçilerin yetenek
seviyeleri toplamının enbüyüklenmesidir. Kısıt (2), j.
istasyona tam kapasiteli olarak atanan işçi sayısının
j istasyonun tam kapasiteli işçi gereksinimine eşit
olmasını garanti etmektedir. Kısıt (3), j. istasyonun
kısmi kapasiteli işçiye ihtiyacı varsa bu gereksinimin
karşılanmasını sağlamaktadır. Kısıt (4), j. istasyonun
kısmi kapasiteli işçiye ihtiyacı yoksa bu istasyona
kısmi kapasiteli işçinin atanmasını engellemektedir.
. Kısıt (5), i. işçinin hem tam kapasiteli olarak hem de
kısmi kapasiteli olarak atanmasını önlemektedir.
Kısıt (6), . Kısıt (7), Bir iş istasyonuna ancak o
istasyonun gerektirdiği yetenek düzeyini sağlayan
işçilerin atanabilmesini garanti eder. Kısıt (8) ve (9),
bir iş istasyonuna ancak o istasyonun gerektirdiği
sağlık düzeyini sağlayan işçilerin atanabilmesini

sağlar. Kısıt (10)-(11) numaralı kısıtlar işaret
kısıtlarıdır.
Geliştirilen matematiksel modelin türeteceği
çözümleri inceleyebilmek için bir örnek problem
türetilmiştir. Örnek probleme ait parametreler ve
problemin önerilen model kullanılarak GAMS/Cplex
ve Excel Open Solver çözücüleriyle çözülmesiyle elde
edilen sonuçlar izleyen bölümde yer almaktadır.
3.4 Küçük Boyutlu Bir Örnek Problem
3 farklı modeli olan bir kompresör üretilmektedir. 3
farklı kompresörün işlem gördüğü 4 iş istasyonu
vardır ve bu istasyonlarda çalışabilecek işçi sayısı 3’
tür. Ayrıca 3 farklı sağlık durumunu (görme, ağır
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taşıma ve ayakta çalışma) dikkate alan bir problem
ele alınmıştır.

veriler Tablo 4’de verilmiştir. Örneğin, Tablo 4’ün 2.
satırında 2. iş istasyonuna ait bilgiler yer almaktadır.
İstasyon tipinin ‘direkt’ olması bu istasyonun işçi
gereksinimi
olduğunu
göstermektedir.
Bu
istasyonda bir ürünün çevrim süresinin 6,8725
saniye olduğu, %100 verimlilik ile çalışıldığında bir
vardiyada 3700 adet ürün üretilebileceği ve günlük
üretilmesi gereken miktarın yani temponun ise 1100
adet olduğu görülmektedir. Bu verilere göre de
gerekli vardiya sayısı (yani günlük üretilmesi
gereken ürün sayısının %100 verimlilikte bir
vardiyada üretilebilen ürün sayısına oranı) 0,3
olarak bulunmuştur.

3.4.1 Birinci Aşama: Vardiya Sayısı Belirleme
Bu aşamada 3 farklı model için gelen bir aylık talep
verileri sırasıyla 80000, 60000, 22000 adet ve bir
aylık çalışma gün sayısı 22 gün olarak ele alınmıştır.
Ayrıca o ay 2 model için 20000’er adet dış yaptırım
olduğu varsayılmıştır. Belirlenen formüllere göre her
istasyonun gerekli vardiya sayısı Excel işlem tablosu
kullanılarak bulunmuştur. Örnek problem için
gerekli vardiya sayısının belirlenmesinde kullanılan

Tablo 4
Vardiya sayısının belirlenmesinde kullanılan parametreler ve iş istasyonları için gerekli vardiya sayıları
Çevrim
100%
Tempo
İstasyon
İstasyon tipi
Gerekli vardiya
(saniye)
(adet)
(adet)
1

Direkt

11,40201

2200

4000

1,9

2

Direkt

6,8725

3700

1100

0,3

3

Direkt

11,40201

2200

3000

1,4

4

Otomasyon

0

8100

0

edilmiştir. Elde edilen veriler Tablo 5’de verilmiştir.
Kullanılan veriler ile fazla mesaiye ihtiyaç olmadığı
da görülmüştür.

3.4.2 İkinci Aşama: İşçi Sayısının Belirlenmesi
Belirlenen vardiya önceliği dikkate alınarak birinci
aşamada elde edilen her istasyonun gerekli vardiya
sayısına göre her vardiya için gerekli işçi sayısı elde

Tablo 5
İşçi sayısının belirlenmesinde kullanılan veriler ve iş istasyonları için gerekli işçi sayıları
İstasyon
Adam sayısı
8/16 16/24 24/8
Toplam
Gerekli vardiya
1

1

1

0,9

1,9

1,9

0

2

1

0,3

0

0,3

0,3

0

3

1

1

0,4

1,4

1,4

0

4

0

0

0

0

0

0

3.4.3 Üçüncü Aşama: İşçinin İş İstasyonlarına
Atanması
Örnek probleme ait işçilerin her bir iş
istasyonundaki yetenek düzeyleri Tablo 6’da, her bir
iş istasyonunun gerektirdiği yetenek puanları Tablo
7’de, işçilerin her bir iş istasyonundaki sağlık
24

Fazla mesai

durumu puanları Tablo 8’de, her bir iş istasyonunun
gerektirdiği sağlık durumu puanları Tablo 9’da, ve
her bir iş istasyonunun tam ve kısmi kapasiteli işçi
gereksinimleri Tablo 10’da verilmiştir.
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Tablo 6
i. işçinin j. istasyondaki yetenek puanları ( cij )
i/j
1
2
3
4
1

4

3

3

4

2

2

3

2

4

3

4

4

3

4

Tablo 7
j. istasyonun gerektirdiği yetenek puanı
j
d(j)

Tablo 6-10’da verilen parametre değerleri
kullanılarak örnek problem, GAMS/CPLEX ve Excel
Open Solver ile çözülüp elde edilen sonuçlar
karşılaştırılmıştır. Amaç fonksiyonu GAMS’de de
Excel Open Solver’da da 18 değerini almıştır. Birinci
işçinin bir, üç ve dördüncü istasyonlara, ikinci ve
üçüncü işçinin de ikinci istasyona atandığı
görülmüştür. Sonuçlarda görüldüğü üzere Excel
Open Solver ve GAMS/CPLEX aynı amaç fonksiyonu
değeri ile çözüme ulaşmıştır. Örnek problemin
GAMS/CPLEX
ile
çözümü
0.04
saniyede
tamamlanırken Excel Open Solver ile yaklaşık 1.10
saniyede çözüme ulaşılmaktadır.

1

1

3.5 Gerçek Hayat Problemi

2

2

3

1

4

1

Bir kompresör işletmesinin talaşlı hattında, 5 farklı
kompresör parçasının işlem gördüğü 71 iş istasyonu
vardır. Bu iş istasyonlarında çalışabilecek işçi sayısı
79’ dur. Ayrıca 7 farklı sağlık durumunun (işitme,
ağır taşıma, ayakta çalışma, eli zorlayıcı hareketler,
toz ve kimyasal madde, itme ve çekme hareketleri,
renk ayırt etme) bulunduğu bir problem ele
alınmıştır.

Tablo 8
i. işçinin k. sağlık durumu puanı ( nik )
i/k
1
2

3

1

1

2

1

2

0

2

1

3

0

2

0

Tablo 9
j. iş istasyonun gerektirdiği k. sağlık durumu puanı
( mjk )
j/k
1
2
3
1

2

2

3

2

1

3

2

3

2

3

1

4

2

3

1

Tablo 10
j. iş istasyonun tam ve kısmi kapasiteli işçi
gereksinimleri
j
bt(j)
bk(j)
1

0

0,2

2

1

0,5

3

0

0,5

4

0

0,2

Ele alınan problem, GAMS/CPLEX ve Excel Open
Solver ile çözdürülmüş ve amaç fonksiyonu her iki
çözücü ile de 193 değerini almıştır. GAMS/CPLEX ile
çözüme 3 saniyede ulaşılırken Excel Open Solver ile
çözüme yaklaşık 20 dakikada ulaşılmaktadır.
GAMS/CPLEX çözücüsünün Excel Open Solver
çözücüsüne göre daha hızlı olduğu görülmüştür.
3.6 Geliştirilen Karar Destek Sistemi
Karar destek sistemleri, yönetim bilimi ve karar
kuramı ile bilgi teknolojilerini buluşturan özel amaçlı
bir bilgi sistemidir. KDS’leri, karar verici ve
yöneticilerin
bilgi
gereksinimini
gidermeyi
vazgeçilemez ve birincil bir tasarım ve geliştirme
amacı olarak benimsemiş olan bilgi sistemleridir.
Ancak, diğer bilgi sistemlerinden farklı olarak
KDS’ler, karar vericilerin karar verme sürecine
yönelik tüm beklentilerini her yönüyle ön planda
tutarlar. Bu yönüyle bilgi teknolojileri ve bilgisayar
bilimlerinden çok; yönetim bilimine, yöneylem
araştırmasına ve karar kuramına yakındır.
(Kapanoğlu, Orhan ve Saraç, 2016)
Bu çalışmada ele alınan problemin her ay yeniden
çözülmesi gerektiğinden önerilen çözüm yönteminin
daha etkin ve kolay kullanılması için bir karar destek
sistemi geliştirilmiştir. Şekil 1’de geliştirilen karar
destek sisteminin veri giriş ekranı verilmiştir. Bu
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ekran aracılığıyla aylık çalışma gün sayısı, her model
için aylık ürün talepleri ve ilgili ürün modelleri için
dış yaptırım miktarları girilmektedir. Tamam (OK)
tuşuna basıldığında, önerilen çözüm yaklaşımı
kullanılarak belirlenen işçi atamaları ayrıntılı bir
şekilde raporlanmaktadır.
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alınarak iş istasyonlarına kısmi ve tam kapasiteli
olarak atanmaktadır. İşçilerin hangi iş istasyonlarına
atanacağını belirleyebilmek için karma tamsayılı bir
doğrusal karar modeli önerilmiştir. Literatürdeki
işçi atama problemlerinde genellikle bir işçinin
sadece bir istasyona tam kapasiteli ataması
yapılmaktadır. Ayrıca çoğu kez sağlık ve yetenek
seviyeleri göz önünde tutulmadan işçi atamaları
gerçekleştirilmektedir. Ayrıca önerilen çözüm
yaklaşımının
işletmede
uygulanmasını
kolaylaştırmak amacıyla bir karar destek sistemi
geliştirilmiştir.
Çalışma sadece işletmenin talaşlı hattında
uygulanmıştır. Gelecekte işletmedeki bütün hatlara
uygulanması önerilmektedir.
Araştırmacıların Katkısı

Şekil 1. Geliştirilen Karar Destek Sisteminin Veri
Giriş Ekranı
GAMS lisans gerektiren bir yazılım olduğundan karar
destek sisteminde GAMS yerine Excel çözücüsünün
kullanılması uygun görülmüştür. Gerçek hayat
probleminin boyutları çok büyük olduğundan
EXCEL’in hali hazırdaki çözücüsü yetersiz kalmıştır.
Bu nedenle EXCEL’in ‘Open Solver’ çözücüsü
kullanılmıştır.

Bu araştırmada; Büşra TUTUMLU, çalışmanın
yapıldığı işletmede problemin incelenmesi, bilimsel
yayın taramasının yapılması, matematiksel modelin
kurulması, problemin çözülmesi ve mevcut çözüm ile
karşılaştırılması ve makalenin oluşturulması; Berna
AYGÜN, çalışmanın yapıldığı işletmede problemin
incelenmesi, bilimsel yayın taramasının yapılması,
matematiksel modelin kurulması, problemin
çözülmesi ve mevcut çözüm ile karşılaştırılması ve
makalenin
oluşturulması;
Tuğba
SARAÇ,
matematiksel modelin kurulması, problemin
çözülmesi ve mevcut çözüm ile karşılaştırılması ve
makalenin
oluşturulması
konularında
katkı
sağlamıştır.

4. Sonuç
Günümüzde işletmelerin rekabet üstünlüğü
sağlayabilmesi
için
otomasyona
geçmeleri
kaçınılmaz hale gelmiştir. Otomasyonun işgücü
üzerindeki en önemli etkisi ise bir işçinin birden
fazla iş istasyonunda çalışabilir hale gelmesidir. Bir
işçinin birden fazla iş istasyonuna atanabilmesi ve
talebin aylık bazda değişken olması işçilerin iş
istasyonlarına
ataması
problemini
karmaşıklaştırmaktadır.
Bu çalışmada işçilerin hem yetenek hem de sağlık
seviyelerini dikkate alarak iş istasyonlarına tam ve
kısmi kapasiteli olarak atanmaları problemi ele
alınmıştır. Problemin çözümü için üç aşamalı bir
çözüm yaklaşımı önerilmiştir. İlk aşamada; her iş
istasyonu
için
gerekli
vardiya
sayısı
belirlenmektedir, ikinci aşamada her vardiya için
gerekli işçi sayıları belirlenmektedir ve son aşamada
ise işçiler yetenek ve sağlık seviyeleri dikkate
26
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Öz
Bu çalışmada, bir ilçe sınırları içerisinde yetenek ve kapasitelerine göre üç farklı
sınıf karakolu dikkate alınarak jandarma karakolları için enbüyük (kısmi)kapsama
yöntemi ile yer seçimi problemi incelenmiştir. Örnek olarak seçilen bölgede ilk önce
her jandarma karakolunun meydana gelen olaylara müdahale kriterine göre
kapsama mesafeleri, daha sonra bölgede potansiyel karakol yerlerini gösteren aday
noktaları ve karakolların müdahale etmesi gereken olayları gösteren talep
noktaları belirlenmiştir. Aday noktalarının seçimindeki belirsizliği en aza indirmek
için modele, bölgesel özellikleri temsil eden kısıtlar eklenmiştir. Ayrıca, olay
yoğunlukları göz önünde bulundurularak talep noktalarına öncelikler (ağırlık)
verilmiştir. İncelenen problem için kullanılabilir karakol sınıf sayısına göre farklı
senaryolar oluşturulmuş ve her senaryo için LINGO yazılımı kullanılarak optimal
çözümler elde edilmiştir. Daha sonra, problem parametreleri değiştirilmek suretiyle
optimal çözümlerin değişimi incelenmiştir.
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and the demand points representing the events that the stations has to intervene
has been determined. In order to minimize the uncertainty in the selection of
candidate points, the model has been added to represent regional characteristics.
In addition, priorities (weight) has been given to demand points considering the
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1. Giriş
Yer seçimi problemi adı ile anılan fiziksel bir
nesnenin yerleştirilmesi kararları gerek kamu gerek
özel
kurumların
faaliyetlerinin
stratejik
planlanmasında kritik öneme sahiptir. Üretim
merkezleri, depolar, dağıtım yerleri, okullar ve
hastaneler ile itfaiye noktaları, polis ve jandarma
karakolları gibi acil hizmet merkezlerinin
yerleştirilmesi problemleri, yer seçimi kararlarının
verildiği örnek problemlerdir. Yer seçimi
problemleri, talep yoğunlukları dikkate alınarak bir
veya daha fazla hizmet merkezinin en uygun
yerlerinin belirlenmesi kararları ile ilgilenir (Hakimi,
1964).
Bu çalışmada, bir bölgedeki olaylara zamanında
müdahale edebilmek için jandarma karakollarının
yer seçimine yönelik bir problem incelenmiştir. Bu
tip problemlerin en belirgin özelliği, müdahale
etkinliğinin karakol ile olay yeri arasındaki mesafeye
önemli ölçüde bağlı olmasıdır. Bu yüzden, jandarma
karakollarının yetenek ve kapasitelerinin farklılığı
göz önünde bulundurulması gereken önemli bir
husustur. Karar vericilerin temel düşüncesi, bölgede
meydana gelebilecek en fazla sayıda olaya
zamanında müdahale edebilecek şekilde jandarma
karakollarının yerleştirilmesidir. Karakolların olay
noktalarına müdahaledeki etkinliğinin seviyesi
karakol noktası ile olay noktası arasındaki mesafe ile
ölçülmektedir. Yer seçimi yapılacak her karakolun
yetenek ve kapasiteleri ile arazi ve yol durumuna
bağlı olarak emniyet ve asayiş hizmetlerini etkili bir
şekilde yerine getirebileceği en fazla mesafe
belirlenmiştir. Bu özelliklerinden dolayı, problemi
kısmi kapsamaya izin verecek şekilde modellemek
geleneksel kapsama problemi yaklaşımından daha
iyi sonuçlar verecektir.
Oluşturulan bu modelin etkinliği ve geçerliliği gerçek
durumların modele mümkün olduğu kadar doğru bir
şekilde yansıtılmasına bağlıdır. Bu çalışmada
Enbüyük Kapsama Metodu kullanılarak geliştirilen
matematiksel model, esnek yapısı nedeniyle değişen
durumlara kolayca uyarlanabilmektedir. Ayrıca, yer
seçimi literatüründeki benzer çalışmalardan farklı
olarak aday noktalarının seçimindeki belirsizliği en
aza indirmek için modele bölgesel özellikleri temsil
eden ilave kısıtlar eklenmiştir. Problemi doğru
olarak temsil eden bir model oluşturulduktan sonra,
bu modeller üzerinde yapılacak değişikliklerle farklı
yapılara sahip, farklı amaçlara hizmet eden tesislerin
yer seçimi yapılabilmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, yer seçimi problem
tipleri hakkında bilgi verilmekte ve bu tür
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problemlerin çözüm teknikleri anlatılmaktadır.
Üçüncü bölümde, problem tanımı, matematiksel
modelin girdileri ve problemle ilgili varsayımlar ve
matematiksel model formülasyonu tanıtılmaktadır.
Dördüncü bölüm, dört farklı senaryoya göre
oluşturulan modelin çözüm ve analizi aşamasıdır.
Beşinci bölümde sonuç ve gelecekte yapılabilecek
çalışmalar anlatılmaktadır.
2. Literatür Araştırması
Yeri seçimi teorisi, 1909 yılında Alfred Weber’in
müşteri ile dağıtım noktası arasındaki toplam
mesafeyi en aza indirmek için dağıtım noktalarını
nasıl yerleştirmesi gerektiğini araştırması ile
başlamıştır. Yer seçimi teorisi, Hakimi’nin 1964’teki
haberleşme ağının ve otoyol sistemindeki polis
noktalarının yerlerinin değiştirilmesi üzerine yaptığı
çalışması ile büyük ivme kazanmıştır.
Yer seçimi problemlerini çözmek amacıyla ortalama
mesafeyi en az yapan ağ yapıları (p-medyan),
kapsama modelleri (küme kapsama, enbüyük
kapsama), bütün talep noktaları için en fazla
mesafeyi en az yapan minimaks (p-merkez)
modelleri gibi çeşitli matematiksel model yapıları
geliştirilmiştir. Literatürdeki farklı uygulamalara
rağmen bu tür problemlerin temel yapısı aynıdır. En
basit yer seçimi problem formülasyonu hem statik
hem de deterministik olarak karakterize edilebilir
(Owen ve Daskin, 1998).
Yer seçimi ile ilgili literatür geniştir. ReVelle,
Williams ve Boland (2002) kesikli yer seçimi
problemleri için 5 çeşit (0/1) tamsayılı programlama
modelini ele almışlar ve çalışma yaptıkları bölgede
bu modelleri birbirleri ile karşılaştırmışlardır. Yer
seçimi analizleri Densham ve Rushton (1992)
tarafından Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) için
uygulanmıştır. Richard, Beguin ve Peeters (1990)
Belçika’daki Lüksemburgluların çoğunlukla yaşadığı
kırsal alanda yangın istasyonlarının yer seçimi ile
ilgili değişik modeller üzerinde çalışmış ve bu
modelleri uygulamalı olarak birbirleri ile
karşılaştırmışlardır. Neebe (1988), bütün potansiyel
hizmet merkezleri için geçiş modeli oluşturmuş,
hizmet merkezlerinin tamamının içinde olduğu
küçük bir en uzak mesafe değerinden başlayarak
model geliştirmiş, daha sonra en uzak mesafe
değerini tek hizmet merkezi yeterli oluncaya kadar
artırmıştır. Drezner ve Wesolowsky (1995) kentsel
alanda tek yönlü yollardan veya caddelerden oluşan
düzgün bir grid ağı üzerinde iki temel yer seçimi
problemi olan “Weber” ve “minimaks” problem
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tekniklerini kullanarak hizmet merkezlerinin
yerleştirilmesi üzerine çalışmalar yapmışlardır.
Yer seçimi problem tiplerinden birisi olan Enbüyük
Kapsama Problemi (MCLP), belirli hizmet mesafesi
veya zaman içinde en fazla sayıda isteğin bir ağ
üzerindeki p sayıda hizmet merkezi tarafından
kapsanması problemidir (Church ve ReVelle, 1974).
Yer seçimi problemi literatüründe enbüyük kapsama
problemi önemli yer tutar.
Enbüyük kapsama problemini ilk kez Church ve
ReVelle (1974) ortaya atmışlar ve bu tür problemleri
enbüyük kapsama olarak tanımlamışlardır. Daskin
ve Stern (1981) acil hizmet merkezleri (EMS) olan
ambulans araçlarının belirli hizmetleri karşılaması
üzerinde çalışmışlardır. Hizmet merkezlerinin
meşgul veya faaliyet dışı periyotlarda olması
durumu, bir hizmet merkezi meşgul olsa bile talep
noktalarına çoklu kapsamayı sağlamaya çalışan yeni
bir model çeşidinin ortaya çıkmasına sebep
olmuştur. Bu ikili tarafından türetilen model, hizmet
ihtiyaçlarını karşılayan araç sayısını enazlayan ve
daha sonra kapsama alanını ençoklayan bir
hiyerarşik amaç fonksiyonu oluşturmaktadır. Batta
ve Mannur (1990) yüksek talep oranlarının her
birimin meşgul olma periyotlarını artırdığı ortamda,
EMS araçlarının çoklu yerleştirilmesi üzerinde
çalışmışlardır. Başdemir (2004), enbüyük kapsama
problemini Türk Hava Kuvvetlerindeki Su Arama ve
Kurtarma (SAR) noktalarının yerleştirilmesi
üzerinde uygulamıştır. Marianov ve ReVelle (1995)
kapsama modellerinin çoklu, aşırı, yedek ve
beklenen kapsama kavramları gibi farklı uzantıları
üzerinde çalışmışlardır. Serra ve ReVelle (1995), bir
bölgede birbirleri ile rekabet halindeki fabrika satış
mağazalarının birbirlerinden bağımsız olarak
yerleştirilmesi üzerinde çalışmışlar ve enbüyük
kapsama probleminin bir uzantısı olan “Maximum
Capture Problemi”ni ortaya atmışlardır.
Enbüyük kapsama problemini çözmek için çok
sayıda başarılı sezgisel teknikler geliştirilmiştir.
Lorena ve Pereira (2002), Hillsman tarafından
geliştirilen
“Birleştirilmiş
Doğrusal
Model”i
kullanarak, talep noktaları için p-medyan
probleminin mesafe katsayılarını enbüyük kapsama
problemlerine uyarlamışlardır. Bu dönüşüm
Lagrange sezgisellerinin uygulanmasına izin
vermektedir.
Gencer ve Açıkgöz (2006), Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) Arama Kurtarma (AK) istasyonlarının, Arama
Kurtarma Bölgesi (AKB) içerisinde konuş yerlerinin
belirlenmesine yönelik enbüyük kapsama problemi
ile modelledikleri problemin çözümü için dört ana
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senaryo ile iki özel durum (toplam 16 adet senaryo)
oluşturmuşlar, elde ettikleri optimal sonuçları
mevcut durum ile karşılaştırmışlardır.
Curtin, Hayslett ve Qiu (2010) polis devriyesi
alanlarının etkin mekansal dağılımını belirlemek için
coğrafi bilgi sistemlerinin entegrasyonunu da içeren
yeni bir yöntem sunmuştur. Ayöperken ve Ermiş
(2011) farklı tip, menzil ve maliyete sahip insansız
hava araçlarının (İHA) konuşlandırılmasını enbüyük
kapsama problemi olarak modellemiş, hedeflerin her
biri için ayrı bir öncelik veya önem katsayısı
belirlemiş ve bütün aday üs noktalarını maliyet,
coğrafya, lojistik ve hava durumundan kaynaklanan
ilave kısıtlara ayırmışlardır..
Kurban ve Can (2016) farklı kapsama mesafelerine
sahip mini İHA’ların, önce değişen hava şartları ve
koşulların etkisi olmaksızın enbüyük kapsama
problemi, daha sonra değişen hava şartları ve
koşulların etkisi altında hizmet verememe olasılık
değerlerinin kullanıldığı “Enbüyük Beklenen
Kapsama Problemi” yöntemlerini kullanarak en
uygun yer kontrol istasyonlarının seçimini
yapmışlardır. Geliştirilen modelde farklı senaryolar
oluşturulmuş ve her senaryo için optimal çözümler
elde edilmiş ve ardından problem parametreleri
değiştirilerek
optimal
çözümlerin
değişimi
incelenmiştir.
Blanqueroa, Carrizosaa ve G.-Tóth (2016) bir ağın
kenarları boyunca p tesislerinin yerlerinin arandığı,
böylece beklenen talebin en yüksek seviyede
kapsandığı MCLP’ni karışık tamsayılı bir doğrusal
olmayan programa (MINLP) modeli olarak
tasarlamışlar ve çözüm için dal ve sınır algoritması
önermişlerdir. Coco, Santos ve Noronha (2018) her
bir sütunun yararının belirsiz ve aralıklı bir veri
olarak modellendiği, MCLP'nin sağlam bir karşılığı
olan min-max pişmanlık MCLP’ni karışık tamsayılı
doğrusal programlama (MILP) olarak modellemişler
ve literatürdeki klasik örnekleri kullanarak test
etmişlerdir. Cordeaua, Furini ve Ljubic´ (2019) dal ve
Benders-Kesim tekniğine dayalı olarak etkili
ayrıştırma tekniğini kullanarak enbüyük küme
kapsama (PSCLP) ve MCLP problemlerini
çözmüşlerdir.
3. Matematiksel Model
3.1. Problem Tanımı
Jandarma karakolların yerlerinin belirlenmesinin bir
“Enbüyük Kapsama Problemi” olarak modellendiği
bu çalışmada başlıca iki amaç göz önünde
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bulundurulmaktadır. Bunlar; ilçe sınırları içerisinde
mümkün olan en az sayıda karakolun yerleştirilmesi
ve jandarma karakollarının kapsadığı alanın
(sorumluluk alanı) en fazla yapılmasıdır.

durum
özelliklerini
sağlıklı
bir
şekilde
değerlendirebilmek olduğu için bu çalışmada aday
noktaları birbirine yakın ve talep noktalarından daha
fazla sayıda seçilmiştir.

Karakollar, sorumluluk alanlarının merkezi bir
yerinde veya karakol bölgesindeki vatandaşların
kolayca uğrayabileceği, merkeze yakın bir köy,
kasaba ya da ulaşım kolaylığı olan bir yerde tesis
edilebilir. Herhangi bir sorumluluk alanı içindeki her
bölgenin sahip olduğu özelliklere bağlı olarak
(örneğin; coğrafi durum, yollara ve yerleşim
alanlarına olan mesafe, nüfus yapısı, ulaşım durumu
vb.) önemi farklıdır. Geliştirilen model, bölgesel
özellikler dikkate alınarak karakolların tesis
edilebileceği yerler (aday noktaları) ve asayiş
olaylarının yoğunlukla meydana geldiği yerler (talep
noktaları) belirlenmek suretiyle herhangi bir
sorumluluk alanı için de kullanılabilir. Bu çalışmada
Erdek ilçesi jandarma sorumluluk alanı incelenmiş,
kurumla ilgili her türlü veri, resim ve bilgilerin elde
edilmesinde araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Aday noktaları belirlenirken uzmanların ve bölgeyi
bilen personelin görüşleri alınmış ve bölgedeki
olaylarla ilgili geçmiş veriler incelenmiştir. Modelde
ele alınan Erdek ilçesi için potansiyel karakol
yerlerini temsilen 55 adet aday noktası
belirlenmiştir.

3.2. Matematiksel Modelin Girdileri
3.2.1. Aday Noktaları
Aday noktası seçimi bölgesel özelliklere göre
farklılık gösterir. Belli bir bölgede çok sayıda nokta
aday noktası olabileceği gibi her biri de farklı
özelliklere sahip olabilir. Amaç, azami kapsama
sağlamak ve her aday noktasını, kapsama
kabiliyetlerini ve coğrafi, nüfus, yerleşim yerine
yakınlık, ulaşım kolaylığı ve sosyal ve ekonomik

3.2.2. Talep Noktaları
Talep noktaları jandarma karakolunun müdahale
etmesi gereken olay veya olayların nerede meydana
geldiğini gösteren ve modele şekil veren en önemli
unsurdur. Her talep (olay) noktası belirli bir
kapsama alanını ifade eder ve talep noktalarının
önem dereceleri birbirinden farklı olabilir. Bu
çalışmada, talep noktaları belirlenirken ilçe sınırları
içerisinde son bir yıl içinde meydana asayiş olayları
göz önünde bulundurulmuş ve 38 adet talep noktası
belirlenmiştir. Bu alan içinde meydana gelen olay
sayısı da talep noktalarının önem derecesini
(ağırlıklı değer) belirtmektedir (Ek 1). Model, aday
noktalarının en fazla sayıda talep noktasını
kapsamasını esas alır. Erdek ilçesi için aday noktaları
ile talep noktalarının yerleri sırası ile Şekil 1 ve 2’de
görülmektedir.

Şekil 1. Aday Noktaları
31
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Şekil 2. Talep Noktaları

3.3. Matematiksel Modelin Varsayımları
Matematiksel modelin varsayımları aşağıdadır:











Konuşlandırılacak karakol sayısı eldeki
kaynaklarla sınırlıdır.
Karakollar sorumluluk sahası içinde
herhangi bir noktaya yerleştirilebilir.
Sonlu sayıda aday noktası vardır.
Belirlenecek aday noktası sayısı, talep
noktası sayısının en fazla iki katı olacaktır.
Talep noktalarının önem dereceleri olay
yoğunluğuna göre belirlenmektedir.
Her talep noktası sadece bir aday noktası
tarafından kaplanmaktadır.
Karakolların kapsayacağı alan ilçe sınırlarını
aşmayacaktır.
Karakolların mevcut yerleri de problemin
çözümünde modele dahil edilmiştir.
Modelde ele alınan karakollar farklı yetenek
ve kapasitelere sahiptir.
Maliyet hesabı probleme dahil edilmemiştir.

3.4. Matematiksel Modelin Parametreleri
Matematiksel modelin çözümüne etki edecek
parametreler yer seçimi yapılacak karakolların
kapsama mesafeleri ve bölgesel özellikler ile ilgilidir.
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Her ilçede tesis edilecek karakol sayısı sınırlıdır.
Karar vericiler tarafından tesis edilmesi istenen
karakol tipi ve sayısına göre karakolların en uygun
yerleri ve sorumluluk alanları değişmektedir.
Kapsama mesafeleri farklı sınıf ve yapıdaki jandarma
karakollarının yetenek ve kapasitelerine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Talep noktalarının
hangi sınıf karakol tarafından kabul edilebilir hizmet
mesafesi içinde kapsandığını belirlenmesinde
enbüyük
kapsama
probleminin
kapsama
parametreleri kullanılmıştır.
Enbüyük kapsama probleminde i ve j noktaları
arasındaki mesafenin (dij) kaplama mesafesi (S)
içerisinde olup olmadığına göre aşağıdaki “kapsama
parametresi” tanımlanmaktadır:

1,
dij'  
0,

eğer

dij  S ise,

eğer

dij  S ise.

Yeniden düzenlenmiş dij mesafeleri ile kaplama
mesafesi (S) içerisinde hizmet verilemeyen
(kapsanamayan) talep miktarı en az yapılır. Bu da S
içindeki hizmet verilen talep miktarını en fazla
yapmaya denktir.
Kapsama mesafeleri birbirinden farklı üç ayrı sınıf
karakolun yetenek ve kapasitelerine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Jandarma karakolları
günün her saatinde çıkardıkları devriyelerle
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bölgelerinde emniyet ve asayiş hizmetlerini
yürütmektedirler. Olay ihbarı alan bir karakolun
çıkaracağı devriye ile en geç 30 dk içinde olay yerine
ulaşarak olaya müdahale etmesi jandarmanın
etkinliği açısından önemli bir kriterdir. Bu süreye
hazırlık süresi (1’inci sınıf J.Krk. için derhal, 2’nci
sınıf J.Krk. için ortalama 10 dk ve 3’üncü sınıf J.Krk.
için ortalama 15 dk), olay yerine intikal ve olay
yerinin emniyete alınması (ortalama 5 dk) dahildir.
1’inci karakolun çıkaracağı devriyelerle bölgesindeki
olaylara araçla intikal hızı ortalama 50 km/saat
olduğu varsayılırsa, ((30-5)*50)/60=21 km’lik
mesafe 1’inci sınıf karakol için 30 dk müdahale
süresi içerisinde azami kapsama mesafesidir. 2’nci
sınıf karakol için, çıkarabileceği devriye ile azami
kapsama mesafesi 13 km’ye inmektedir. 3’üncü sınıf
karakol ise 30 dk’lık süre içerisinde azami 8 km’lik
mesafede etkili olmaktadır.
Her ilçenin kendine özgü bölgesel özellikleri de
problemin çözümünde diğer önemli bir husustur.
Karakol sorumluluk alanının belirlenmesinde ilçenin
coğrafi
durumu,
ekonomik
şartlar,
kamu
hizmetlerinin gerekleri, yerleşim alanlarının
durumu, nüfus yoğunluğu, ulaşım durumu, bölgenin
sosyal, kültürel gelişimi ile emniyet ve asayiş
durumu vb. özellikler. Aday noktalarına ait bölgesel
özellikler, belirlenen bu noktalar hakkında daha
sağlıklı değerlendirme yapmaya imkân vermekte ve
bunlarla ilgili beklentileri kısıtlarda belirtmek
suretiyle karar vericinin daha iyi aday noktalarını
seçmesine imkan vermektedir. Bu değerler için
derecelendirme kriterleri belirlenmiş, bu kriterlere
göre puanlama yapılmış böylece aday noktalar ile
ilgili belirsizlikten azami derecede uzaklaşmaya
çalışılmıştır. Her bölgesel karakteristiğin aynı
derecede öneme sahip olduğu varsayılmış ve aday
noktalarına her bölgesel özellik için 10 puan
üzerinden değerler verilmiştir.
Coğrafi durum değerlendirmesi yapılırken, aday
noktasının
bulunduğu
arazinin
jandarma
karakolunun güvenlik, eğitim ve barınma ihtiyaçları
için uygunluk derecesine göre 1 ile 10 arasında
puanlama yapılmıştır.
Nüfus yoğunluğu açısından aday noktalarının
alabileceği puanlar aşağıdadır.
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Tablo 1
Nüfus Yoğunluğu
Nüfus

Puan

100 ve daha az

1

101-250

2

251-500

3

501-750

4

751-1000

5

1001-1250

6

1251-1500

7

1501-1750

8

1751-2000

9

2001 ve daha fazla

10

Jandarma karakollarının yerleşim yerine yakın
olması diğer kamu hizmetlerini yerine getirmesi ve
lojistik ihtiyaçları karşılaması açısından önemli bir
kriterdir. Buna göre yerleşim yerine yakınlık ile ilgili
yapılan
değerlendirmede
aşağıdaki
tablo
kullanılmıştır.
Tablo 2
Yerleşim Yerine Yakınlık
Mesafe (metre)

Puan

4501-5000

1

4001-4500

2

3501-4000

3

3001-3500

4

2501-3000

5

2001-2500

6

1501-2000

7

1001-1500

8

501-1000

9

0-500

10

Ulaşım durumu ile ilgili puanlama, aday noktalarının
bulunduğu yerin bağlantı yollarına yakınlığı ve bu
yolların ulaşıma elverişlilik seviyesi (asfalt, stabilize,
33
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toprak yol
yapılmıştır.

vb.)

göz

önünde

bulundurularak

Sosyal ve ekonomik durum ile ilgili yapılan
değerlendirmede aday noktası yakınında bulunan
korunması gereken kritik tesisler, kültür ve tabiat
varlıkları, eğlence merkezleri, fabrikalar, dolum
tesisleri, petrol istasyonları, enerji nakil istasyonları,
limanlar, balıkçı barınakları, hayvan çiftlikleri gibi
sosyal ve ekonomik değeri olan tesislerin sayısı ve
önem dereceleri dikkate alınmıştır.
Erdek ilçesindeki diğer aday noktaları için aynı
kriterler göz önünde bulundurularak bölgesel özellik
katsayıları tablosu oluşturulmuştur. Benzer tablolar
herhangi bir bölge için de oluşturulabilir. Erdek
ilçesine ait aday noktalarının bölgesel özelliklerine
ait katsayılar ve talep noktalarının ağırlıklı değerleri
Ek 2’dedir.
3.5. Matematiksel Model Formülasyonu
Matematiksel modeli tanımlayan indis, karar
değişkeni ve parametreler ile matematiksel modelin
formülasyonu aşağıdadır:
İndisler:
i : Talep noktaları; i = 1, …, I
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1,
Yi 3  
0,

eğer i noktası 3. snf . krk. tarafından kapsandı ise,
değilse.

Parametreler:
wi : i düğümündeki kapsanan talep noktasının önem
derecesi (ağırlığı).

Ni 
1

 j J



d ij  21

i  I (i noktasındaki 1.

snf. karakolun kapsadığı talep noktası kümesi)

Ni 
2

 j J

d ij  13



i  I (i noktasındaki 2.

snf. karakolun kapsadığı talep noktası kümesi)

Ni 
3

 j J

d ij  8



i  I (i noktasındaki 3.

snf. karakolun kapsadığı talep noktası kümesi)
P : Yer seçimi yapılacak karakol sayısı.
VC : Coğrafi standartları sağlamak için en küçük
ortalama değer.
VN : Nüfus standartlarını sağlamak için en küçük
ortalama değer.

j : Aday noktaları; j = 1, …, J

VY : Yerleşim yerine yakınlık standardını sağlamak
için en küçük ortalama değer.

Karar Değişkenleri:

VU : Ulaşım kolaylığı standardını sağlamak için en
küçük ortalama değer.

1,
X 1j  
0,

VS : Sosyal ve ekonomik durum standardını sağlamak
için en küçük ortalama değer.

eğer j noktası 1. snf . krk. konumlandırılacak ise,
değilse.

Gj : j aday noktasının coğrafi değeri.
1,
X 2j  
0,

eğer j noktası 2. snf . krk. konumlandırılacak ise,
değilse.

1,
X 3j  
0,

eğer j noktası 3. snf . krk . konumlandırılacak ise,
değilse.

1,
Yi1  
0,

eğer i noktası 1. snf . krk. tarafından kapsandı ise,
değilse.

1,
Yi 2  
0,

eğer i noktası 2. snf . krk. tarafından kapsandı ise,
değilse.
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Nj : j aday noktasının nüfus yoğunluğu değeri.
Yj : j aday noktasının yerleşim yerine yakınlık değeri.
Uj : j aday noktasının ulaşım kolaylığı değeri.
Sj : j aday noktasının sosyal ve ekonomik durum
değeri.
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 w (Y

Maks

i

1

i

 Yi 2  Yi 3 )
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(1)

i 1

Yi1 

X

1
j

i  I ,

(2)

jNi

1

Yi 2 

X

2
j

i  I ,

(3)

X

3
j

i  I ,

(4)

jNi

2

Yi 3 

jNi

3

X 1j  X 2j  X 3j  1

j  J ,

Yi1  Yi 2  Yi 3  1
55

(X

i  I ,

 X 2j  X 3j )  P

1
j

(5)
(6)
(7)

j 1

55

55

 X  X
1
j

j 1

2
j

(8)

3
j

(9)

j 1

55

55

 X  X
2
j

j 1

j 1

55

55

j 1

j 1

55

55

j 1

j 1

 C j ( X 1j  X 2j  X 3j ) VC  ( X 1j  X 2j  X 3j )
 N j ( X 1j  X 2j  X 3j ) VN  ( X 1j  X 2j  X 3j )
55

Y ( X
j

j 1

(10)

(11)

55

1
j

 X  X )  VY  ( X 1j  X 2j  X 3j )
2
j

3
j

(12)

j 1

55

55

j 1

j 1

U j ( X 1j  X 2j  X 3j ) VU  ( X 1j  X 2j  X 3j )
55

55

j 1

j 1

(13)

 S j ( X 1j  X 2j  X 3j ) VS  ( X 1j  X 2j  X 3j )

(14)

 0,1

j

(15)

i

(16)

X 1j , X 2j , X 3j 
Yi1 , Yi 2 , Yi 3 

 0,1
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Kısıt (1)’deki amaç fonksiyonu belirlenen kapsama
mesafesi içerisinde kapsanan toplam talep miktarını
en fazla yapmaya çalışmaktadır.
Kısıt (2), (3) ve (4) hangi talep noktasının hangi sınıf
karakol tarafından kabul edilebilir hizmet mesafesi
içinde kapsandığını belirtir. Eğer i noktasının S
kapsama mesafesi içindeki herhangi bir j noktasında
jandarma karakolu yerleştirilirse i noktası
kapsanmış (Yi=1), eğer kapsama alanı içindeki hiçbir
noktaya jandarma karakolu yerleştirilmez ise, i
noktası kapsanmamış (Yi=0) olacaktır. Kısıt (5),
herhangi bir aday noktası üzerinde 1, 2 ve 3’üncü
sınıf
karakollardan
sadece
bir
tanesinin
yerleştirilebileceğini garanti etmekte, kısıt (6) ise
talep noktasının yalnızca bir aday noktası tarafından
kapsanmasını sağlamaktadır. Kısıt (7), her üç sınıf
karakoldan yerleştirilebilecek en fazla karakol
sayısını sınırlarken, kısıt (8) ve (9), sırasıyla yer
seçimi yapılacak 1’inci sınıf karakol sayısının 2’nci
sınıf karakol sayısından ve 2’nci sınıf karakol
sayısının da 3’üncü sınıf karakol sayısından fazla
olmamasını ve en az sayıda personel mevcudu ile
faaliyet gösterebilecek karakolların ağırlıklı olarak
yerleştirilmesini sağlamaktadır. Diğer kısıtlar ise
aday noktaları ile ilgili coğrafi durum, nüfus
yoğunluğu, yerleşim yerine yakınlık, ulaşım kolaylığı
ve sosyal ve ekonomik durum ile ilgili kısıtlardır.
Model, bir ilçe sınırları içerisinde üç farklı sınıf
karakolun birlikte yerleştirilmesini öngörmektedir.
Ele alınan ilçe sınırları içerisinde, örneğin, sadece iki
farklı sınıf karakol yerleştirilebilecek ise, ilgili sınıf
karakolları tanımlayan karar değişkenlerinin
modelde kalması, diğer karar değişkenlerinin ve ilgili
kısıtların modelden çıkarılması yeterli olacaktır.
Yer seçimi problem tipleri NP-Zor problemler
olduğundan problemin boyutu büyüdükçe optimal
çözümü bulmakta zorluk çekilebilir. NP-Zor,
optimizasyon problemlerini sınıflandırmak için
kullanılan bir terimdir. Bugüne kadar bu tip
problemler için polinom zamanlı bir algoritma
geliştirilememiştir. NP-Zor problemlerin optimal
çözümünü bulmak, üssel zamanlı bir algoritma
yoluyla mümkündür (Garey ve Johnson, 1979).
4.Çözüm Aşamaları
Modelin çözümünde karakolların yetenek ve
kapasitelerinden yaralanarak dört ayrı senaryoya
oluşturulmuş ve olay yoğunluklarının göz önünde
bulundurulduğu
(ağırlıklı)
ve
bulunmadığı
(ağırlıksız) değerler ile çözülmüştür
36
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1, 2 ve 3’üncü Sınıf Jandarma
Yerleştirilmesi
1 ve 2’nci Sınıf Jandarma
Yerleştirilmesi
1 ve 3’üncü Sınıf Jandarma
Yerleştirilmesi
2 ve 3’üncü Sınıf Jandarma
Yerleştirilmesi

Karakolunun
Karakolunun
Karakolunun
Karakolunun

Ayrıca her senaryo için problem parametreleri
(kapsama mesafesi, karakol sayısı, seçilen aday
noktalarının yerleri ve bölgesel özellikler)
değiştirilerek elde edilen sonuçlar birbirleri ile
karşılaştırılmıştır. Her senaryoda en fazla olaya
zamanında müdahale edebilecek en az sayıda
karakol ve yerleri tespit edilmiştir. Senaryolar
oluşturulurken personel tasarrufu sağlamak
maksadıyla, daha küçük yetenek ve kapasiteli
jandarma karakollarının yerleştirilmesine önem
verilmiştir.

4.1. Senaryoların Çözümleri
Amaç, en az sayıda karakolla mümkün olan en fazla
sayıda talep noktasını kapsamaktır. Her senaryo için
tam kapsama (%100) sağlanıncaya kadar yer seçimi
yapılacak karakol sayısı birer artırılmış ve kapsama
oranları belirlenmiştir. Yer seçimi yapılacak karakol
sayısına bağlı olarak seçilen aday noktalarının
yerleri ve kapsama oranları değişmektedir.
Modele talep noktalarındaki olay yoğunlukları
(ağırlıklı değerler) eklendiğinde, zamanında
müdahale edilen olay sayısı açısından kapsama
oranları artış göstermektedir, yer seçimi yapılacak
karakol sayısı ise değişmemektedir. Aşağıda her
senaryo için elde edilen çözüm ve parametrik analiz
sonuçları anlatılmaktadır.
4.1.1. 1, 2 ve 3’üncü Sınıf Jandarma Karakolunun
Birlikte
Konuşlandırılması
Senaryosunun
Çözümü
Bu senaryoda tam kapsamanın, 5 adet karakol
yerleştirmekle mümkün olduğu görülmüştür. Bunun
yanında karar verici tarafından %90’dan daha
yüksek bir kapsama oranı yeterli görülürse, 3 adet
karakol yerleştirilmesi ile sadece iki talep noktasına
zamanında müdahale edilemeyecektir. Aşağıdaki
tablolarda bu senaryonun çözümlerinden elde edilen
sonuçlar (ağırlıksız ve ağırlıklı) görülmektedir.
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Tablo 3
1, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıksız)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Noktası Sayısı

Kapsama Oranı (%)

1

X3(31)

12

31,5

2

X2(10), X3(29)

26

68,5

3

X1(46), X2(31), X3(37)

36

94,7

4

X1(17), X2(10), X3(41), X3(52)

37

97,3

5

X1(24), X2(10), X2(37), X3(41), X3(52)

38

100,0

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Talep Nok./Olay
Kapsama Oranı (%)

Tablo 4
1, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıklı)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

1

X3(28)

12/51

31,5/31,5

2

X2(32), X3(8)

25/123

65,7/75,9

3

X1(46), X2(31), X3(37)

36/157

94,7/96,9

4

X1(17), X2(42), X3(3), X3(55)

37/161

97,3/99,3

5

X1(28), X2(11), X2(38), X3(42), X3(55)

38/162

100,0/100,0

4.1.2. 1 ve 2’nci Sınıf Jandarma Karakolu
Senaryosunun Çözümü

Tablo 6 sırası ile 1 ve 2’nci sınıf karakolu çözümleri
ile ilgili her talep noktası için ağırlıklı ve ağırlıksız
değerlere ait sonuçları göstermektedir.

1 ve 2’nci sınıf jandarma karakollarının birlikte
yerleştirilmesi durumunda %100 kapsama, 4 adet
karakol konuşlandırmakla mümkündür. Tablo 5 ve
Tablo 5
1 ve 2’nci Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıksız)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Noktası Sayısı

Kapsama Oranı (%)

1

X2(6)

20

52,6

2

X1(46), X2(33)

32

84,2

3

X1(46), X2(29), X2(38)

36

94,7

4

X1(7), X1(17), X2(42), X2(50)

38

100,0

37
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Tablo 6
1 ve 2’nci Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıklı)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Talep Nok./Olay
Kapsama Oranı (%)

1

X2(6)

20/103

60,5/63,5

2

X1(46), X2(33)

32/149

84,2/91,9

3

X1(46), X2(28), X2(38)

36/157

94,7/96,9

4

X1(17), X1(42), X2(8), X2(50)

38/162

100,0/100,0

4.1.3. 1 ve 3’üncü Sınıf Jandarma Karakol
Senaryosunun Çözümü
Bu senaryoda %100 kapsama, 4 adet karakol
yerleştirmekle mümkündür. Yer seçimi yapılacak
karakol sayısı azaldıkça kapsama oranları önemli

ölçüde azalmaktadır. Tablo 7 ve Tablo 8 sırası ile 1 ve
3’üncü sınıf karakolu senaryosu çözümleri ile ilgili
her talep noktası için ağırlıklı ve ağırlıksız değerlere
ait çözüm sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 7
1 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıksız)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Noktası Sayısı

Kapsama Oranı (%)

1

X3(28)

12

31,5

2

X1(12), X3(29)

28

73,7

3

X1(32), X3(8), X3(44)

32

84,2

4

X1(12), X1(18), X3(41), X3(51)

38

100,0

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Talep Nok./Olay
Kapsama Oranı (%)

Tablo 8
1 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıklı)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

1

X3(28)

12/51

31,5/31,5

2

X1(12), X3(28)

28/130

73,7/80,1

3

X1(46), X3(19), X3(26)

32/149

84,2/91,9

4

X1(1), X1(18), X3(41), X3(52)

38/162

100,0/100,0

4.1.4. 2 ve 3’üncü Sınıf Jandarma Karakolu
Senaryosunun Çözümü
Benzer şekilde, sadece 2 ve 3’üncü sınıf jandarma
karakollarının yerleştirilmesi durumunda, %100
kapsama için en az 5 adet karakol olması gereklidir.
38

Bu senaryo ile ilgili sonuçlar ise Tablo 9 ve Tablo
10’da görülmektedir.
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Tablo 9
2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıksız)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Noktası Sayısı

Kapsama Oranı (%)

1

X3(28)

12

31,5

2

X2(13), X3(28)

26

68,4

3

X2(10), X3(19), X3(26)

30

78,9

4

X2(10), X2(38), X3(26), X3(55)

36

94,7

5

X2(10), X2(36), X3(25), X3(42), X3(52)

38

100,0

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Talep Nok./Olay
Kapsama Oranı (%)

Tablo 10
2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosunun Çözümü (Ağırlıklı)
Krk.
Sayısı

Seçilen Aday Noktaları

1

X3(28)

12/51

31,5/31,5

2

X2(6), X3(21)

24/123

63,1/75,9

3

X2(10), X3(19), X3(26)

30/144

78,9/88,8

4

X2(10), X2(32), X3(41), X3(51)

35/157

92,1/96,9

5

X2(10), X2(33), X3(37), X3(42), X3(51)

38/162

100,0/100,0

Çözümler birbirleri ile karşılaştırıldığında her
senaryonun çözümü için amaç fonksiyonu değeri ve
kapsama oranlarının değiştiği görülmektedir.
Diğer senaryolarla karşılaştırıldığında, 1 ve 2’nci
sınıf karakolların yerleştirilmesi durumunda hem
ağırlıksız hem de ağırlıklı değerler için tesis edilecek
ilave her karakolun amaç fonksiyonu değerine
katkısı daha yüksek olmaktadır. Şekil 4 ve Şekil 5’te,
karakol sayısı arttıkça amaç fonksiyonu değerine
bağlı olarak kapsama oranlarının da arttığı
görülmektedir. 1 ve 2’nci sınıf karakolu ile 1 ve
3’üncü
sınıf
karakolların
yerleştirilmesi
senaryolarında ise ilave beşinci karakola gerek
kalmadan
%100
kapsamaya
ulaşıldığı
görülmektedir.
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Amaç Fonk Değeri

40
35
30
25
20
15
10
1

2

3
J. Krk. Sayısı

4

5

1, 2 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

1 ve 2nci Snf. Krk. Senaryosu

1 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

2 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

Şekil 3. Kapsama Oranı (Ağırlıksız)

Amaç Fonk Değeri

180
160
140
120
100
80
60
40
1

2

3

4

5

J. Krk. Sayısı
1,2 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

1 ve 2nci Snf. Krk. Senaryosu

1 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

2 ve 3ncü Snf. Krk. Senaryosu

Şekil 4. Kapsama Oranı (Ağırlıklı)
4.2. Bölgesel Özelliklerin Analizi
Seçilen aday noktalarının her bölgesel özellik değer
ortalamasının,
belirlenen
55
adet
aday
noktasınınkinden daha büyük olması istenmiştir.
Bölgesel özelliklere ait bu standartlar, ortalama
değerden daha yüksek standart olan 9’a kadar
yükseltilirse kapsama oranları aynı kalmakla birlikte
40

seçilen aday noktaları değişmektedir. Eğer bu
standartlar daha da yükseltilirse, kapsama
oranlarında önemli azalışlar meydana gelmektedir.
Bu durumda, kapsama oranlarını artırmak için daha
fazla karakolun yerleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, senaryolarda (1 ve 2’nci Snf. J. Krk. senaryosu
hariç) bölgesel özelliklere ait standartlar yükseldikçe
talep noktalarına verilen ağırlık değerlerinin
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önemini yitirdiği, hem ağırlıklı hem de ağırlıksız
modeller için kapsama seviyesinin aynı oranda
azaldığı gözlenmektedir. Bu durum, modelin
seçebileceği yüksek standarda sahip aday noktası
sayısının azalmasının bir sonucudur.
1 ve 2’nci Snf. J. Krk. senaryosunda ise durum
farklıdır. Bu senaryo diğerleri ile karşılaştırıldığında
aday noktalarının talep noktalarını kapsama
konfigürasyonu fazla olduğundan, talep noktaları
alternatif
aday
noktaları
tarafından
kapsanabilmektedir.

çözümü etkilediği anlaşılmaktadır. Aşağıdaki şekiller
her senaryo için bölgesel özellik değer katsayı
standartlarındaki
değişikliklerin,
kapsama
kabiliyetini
hangi
oranda
etkilediğini
göstermektedir. Senaryoların analizinde normal
şartlar altında tam kapsamanın söz konusu olduğu
durum (1, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk.nun birlikte
yerleştirilmesi senaryosu için beş, 1 ve 2’nci Snf. J.
Krk. senaryosu için dört, 1 ve 3’üncü Snf. J. Krk.
senaryosu için dört, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. senaryosu
için beş adet karakolun yerleştirilmesi) dikkate
alınmıştır.

Bölgesel özellik değerlere ait analizlerin sonucunda,
aday noktalarına ait bu değerlerin önemli olduğu ve

Ağ.sız

Ağ.lı (Talep
Nok.)
Karışık
Senaryo

Ağ.lı (Olay)

Kaplama Oranı

100
80
60
40
20
0
9

9,5
Standartlar

10

Şekil 5. Standartlar ve Kapsama Oranı (1, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosu)

Krk.Nok.)
Senaryosu
Ağ.sız1nci Snf.
Ağ.lı J.
(Talep
Ağ.lı (Olay)
100

Kaplama Oranı

80
60
40
20
0
9

9,5

10

Standartlar

Şekil 6. Standartlar ve Kapsama Oranı (1 ve 2’nci Snf. J. Krk. Senaryosu)
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Kaplama Oranı

2nci Snf.
J. (Talep
Krk. Senaryosu
Ağ.sız
Ağ.lı
Nok.)
Ağ.lı (Olay)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9

9,5
Standartlar

10

Şekil 7. Standartlar ve Kapsama Oranı (1 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosu)

Kaplama Oranı

3ncü Snf.
Krk.Nok.)
Senaryosu
Ağ.sız
Ağ.lıJ.(Talep
Ağ.lı (Olay)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
9

9,5
Standartlar

10

Şekil 8. Standartlar ve Kapsama Oranı (2 ve 3’üncü Snf. J. Krk. Senaryosu)
5. Mevcut
Durum
Karşılaştırılması

ile

Çözümlerin

Erdek ilçesinde halihazırda 1 numaralı aday
noktasında 1’inci Snf. J. Krk., 21 numaralı noktada
2’nci Snf. J. Krk., 54 numaralı noktada ise 3’üncü Snf.
J. Krk. konuşlu olmak üzere toplam üç adet karakol
bulunmaktadır. Erdek ilçesindeki mevcut durum ile
ancak birinci senaryo (1, 2 ve 3’üncü Snf. J. Krk.
Senaryosu (ağırlıksız ve ağırlıklı)) karşılaştırılabilir.
Mevcut duruma göre (modelde tanımlanan bölgesel
özellikler dikkate alındığında) üç değişik sınıf
karakolun, talep noktalarının 32 (%84)’sine,
42

olayların da 115 (%71)’ine makul (30 dk) süre
içerisinde müdahale edilebilmektedir. Model birinci
senaryonun ağırlıklı ve ağırlıksız durumlarına göre
çözüldüğünde karakolların kapsama oranlarının
arttığı ve mevcut yerlerinin değiştiği görülmektedir.
Söz konusu çözümler Tablo 11’dedir.
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Tablo 11
Mevcut Durum ile Alternatiflerin Çözümleri
Çözüm Seçenekleri

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Kapsama Oranı (%)

Mevcut Durum

X1(1), X2(21), X3(54)

32/115

84/71

Ağırlıksız

X1(46), X2(31), X3(37)

36/-

94,7/-

Ağırlıklı

X1(46), X2(31), X3(37)

36/157

94,7/96,9

Jandarma karakollarının meydana gelebilecek bütün
olaylara zamanında müdahale etmesi istenirse (tam
kapsama), karakolların yerleri değişmekte ve iki
ilave karakollara ihtiyaç duyulmaktadır.
Eğer mevcut jandarma karakollarının yerleri
değiştirilmeden ilçede meydana gelebilecek bütün
olaylara zamanında müdahale edilmesi istenirse, üç
sınıf jandarma karakolunun birlikte yerleştirildiği ve

olay yoğunluğunu dikkate alan (ağırlıklı) senaryo
optimal çözümü vermektedir. Buna göre, mevcut
karakollara ilave olarak 40 numaralı aday
noktasında 2’nci Snf. J. Krk. ve 28 numaralı aday
noktasında 3’üncü Snf. J. Krk. açılması gerekir.
Karakolların tam kapsama koşulu ile alternatif
çözümleri Tablo 12’dedir.

Tablo 12
Tam Kapsama Koşulu ile Alternatif Çözümler
Çözüm Seçenekleri

Seçilen Aday Noktaları

Kapsanan Talep
Nok./Olay Sayısı

Kapsama Oranı
(%)

38/162

100,0/100,0

Mevcut Durum

X1(1), X2(21), X2(40), X3(28),X3(54)

Ağırlıksız

X1(24), X2(10), X2(37), X3(41), X3(52)

38

100,0

Ağırlıklı

X1(28), X2(11), X2(38), X3(42), X3(55)

38/162

100,0/100,0

Eğer her senaryo için bölgesel özellik katsayı
değerleri daha yüksek olan aday noktaları tercih
edilirse, standartlar yükseldikçe seçilen aday
noktaları azalmakta ve kapsama oranları
düşmektedir. Senaryoların çözümlerinde sık tekrar
eden aday noktaları çözümden çıkarılır ise kapsama
oranları ile birlikte seçilen aday noktaları da
değişecektir. Her iki durumda da hâlihazırda konuşlu
karakollardan farklı aday noktaları seçilmekte ve
karakolların kapsama kabiliyetleri önemli ölçüde
azalmaktadır.
Bütün bu analizler ışığı altında Erdek ilçesi için
mevcut durum korunarak ilave jandarma karakolları
konuşlandırılmak istenirse, üç sınıf jandarma
karakolunun birlikte konuşlandırılmasının ele
alındığı senaryo mevcut duruma en uygun çözümleri
vermektedir. Buna göre, bütün olaylara zamanında
müdahale edebilmek için ilave olarak iki adet
karakol kurulması şeklinde bir sonuca ulaşılmıştır.

6. Sonuç ve Öneriler
Jandarma karakollarının yer seçimi problemi
enbüyük kapsama problemi ile modellenmiştir.
İncelenen bölgede önce her sınıf jandarma
karakolunun meydana gelen olaylara müdahale
kriterine göre kapsama mesafeleri, daha sonra
bölgede potansiyel karakol yerlerini temsil eden
aday noktaları ve karakolların müdahale etmesi
gereken olayları temsil eden talep noktaları
belirlenmiştir. Aday noktası seçimi, arazi incelemesi
ve uzman personelin görüşleri dikkate alınarak
yapılmıştır. Talep noktası girişi ise bölgede meydana
gelen asayiş olayları ve yoğunlukları göz önünde
bulundurularak yapılmıştır. Aday noktalarının
seçimindeki belirsizliği en aza indirmek için modele
bölgesel özellikleri temsilen ilave kısıtlar
eklenmiştir.
43
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Problem için geliştirilen modelde dört ayrı senaryo
oluşturulmuştur. Model LINGO 18.0 yazılımı
kullanarak bilgisayarda çözülmüş, her senaryo için
çözümler elde edildikten sonra parametrik analiz
yapılmış ve kullanılan kriterlere göre optimal
çözümlerin değişimi incelenmiştir.
Senaryoların çözümlerinin mevcut durumla
karşılaştırılması sonucunda Erdek ilçesi için üç sınıf
karakolun birlikte konuşlandırılması gereği ortaya
çıkmaktadır. Senaryoların çözümlerinin birkaç
değişiklikle
Erdek
ilçesindeki
duruma
uyarlanabildiği görülmüştür. Model, problemi
yansıtması ve herhangi bir bölgede de kolayca
uygulanabilmesi açısından başarılıdır.
Oluşturulan bu modelin etkinliği ve geçerliliği gerçek
durumların modele mümkün olduğu kadar doğru bir
şekilde yansıtılmasına bağlıdır. Bu nedenle, özellikle
aday noktalarının bölgesel özellik değerleri
belirlenirken uzman personelin görüşleri önemlidir.
Modelde, jandarma karakollarının yetenekleri ile
bölgenin arazi ve yol durumu esas alınarak kapsama
mesafeleri belirlenmiştir. Gelişen teknoloji ve
değişen şartlar (örneğin: havadan ve denizden
ulaşım) karakolların yeteneklerini de değiştirecektir.
Bu yüzden, değişen durumlara göre her sınıf
karakolun kapsama mesafesinin de değişeceğinin
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Burada incelenen probleme yönelik olarak
yapılabilecek diğer çalışmalar ise şöyle sıralanabilir:
Bu çalışmada, jandarma karakollarının belirlenen
müdahale süresi içinde mümkün olan en fazla sayıda
olaya müdahale etmesi istenmiş, dolayısı ile
problemin çözümü için “maxisum” amaç fonksiyonu
öngörülmüştür. Probleme bir başka bakış açısı ise
olayların acil olma durumlarına göre müdahale
sürelerini belirlemek ve en kısa sürede müdahale
edilecek olay sayısının en fazla yapılmasını
sağlamaktır. Buna göre “maximin” amaç fonksiyonu
ile de problem ele alınabilir.
Karakollar yerleştirildikten sonra olaylara müdahale
güzergahı belirlenebilir ve birden fazla kapsama
durumu söz konusu olduğunda hangi talep
noktasının hangi hizmet merkezi noktasına atanması
gerektiği bir en kısa yol algoritması ile belirlenebilir.
Optimal çözüm elde edildikten sonra bir simülasyon
uygulaması ile modelin geçerliliğinin kanıtlanması
ve çözümün test edilmesi sağlanabilir.
Aday noktalarının yol şebekeleri üzerinde seçilmesi,
makul bir aday noktası grubu oluşturulmasına ve
44
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problem için daha farklı bir yer seçimi modelinin
kullanımına olanak sağlayabilir.
Bu çalışma bir bölgedeki problemin modellenmesi ve
çözülmesi ile sınırlandırılmış olup, aynı yaklaşım
bölgesel özellik katsayıları belirlenerek diğer
bölgeler için de uygulanabilir. Bu yaklaşımın farklı
varsayımlar ve ilave parametreler kullanarak daha
karmaşık
senaryolara
göre
genişletilmesi
mümkündür.
Bu çalışmada, geliştirilen (0/1) tamsayılı
programlama modeli LINGO 18.0 yazılımı ile
bilgisayarda en uzun 42 saniyede çözülmüştür.
Ancak, problemin NP-Zor yapısından dolayı, daha
büyük problemlerin çözümleri uzun zaman
alabilecek ya da çözüme hiç ulaşılamaması sorunu
doğabilecektir. Bu durumda sezgisel tekniklerin
kullanılması uygundur.
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Nüfus
Yoğunluğu

Yerleşim
Yerine
Yakınlık

Ulaşım
Kolaylığı

Sosyal ve
Ekonomik
Durum

Ek 1. Talep Noktalarının Önem Dereceleri
Talep
Önem
Noktaları
Dereceleri
Y(1)
7
Y(2)
5
Y(3)
2
Y(4)
4
Y(5)
5
Y(6)
3
Y(7)
3
Y(8)
10
Y(9)
7
Y(10)
8
Y(11)
5
Y(12)
4
Y(13)
1
Y(14)
8
Y(15)
10
Y(16)
6
Y(17)
1
Y(18)
2
Y(19)
4
Y(20)
4
Y(21)
3
Y(22)
4
Y(23)
7
Y(24)
5
Y(25)
3
Y(26)
5
Y(27)
1
Y(28)
3
Y(29)
1
Y(30)
3
Y(31)
8
Y(32)
3
Y(33)
2
Y(34)
1
Y(35)
7
Y(36)
1
Y(37)
4
Y(38)
2

Ek 2. Aday Noktalarının Bölgesel Özellik Katsayıları

Coğrafi
Durum

Ekler
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Aday
Noktaları

Endüstri Mühendisliği 31(1), 28-47, 2020

X(1)
X(2)
X(3)
X(4)
X(5)
X(6)
X(7)
X(8)
X(9)
X(10)
X(11)
X(12)
X(13)
X(14)
X(15)
X(16)
X(17)
X(18)
X(19)
X(20)
X(21)
X(22)
X(23)
X(24)
X(25)
X(26)
X(27)
X(28)
X(29)
X(30)
X(31)
X(32)
X(33)
X(34)
X(35)
X(36)
X(37)
X(38)
X(39)
X(40)
X(41)
X(42)
X(43)
X(44)
X(45)
X(46)
X(47)
X(48)
X(49)
X(50)
X(51)
X(52)
X(53)
X(54)
X(55)
Ortalama

8
10
10
6
10
10
8
9
9
10
7
10
8
7
9
6
8
10
8
6
8
8
9
7
5
7
7
10
7
7
8
8
8
5
9
6
7
10
7
7
6
10
6
9
7
10
9
4
3
8
8
10
10
10
8
7,95

10
10
10
7
6
8
10
10
6
10
9
10
8
8
8
7
8
8
7
8
10
7
10
10
8
8
7
10
9
7
9
9
8
6
8
6
7
7
6
5
6
7
6
7
7
9
9
4
4
6
7
8
6
8
7
7,75

10
10
9
7
4
9
10
10
3
10
8
10
8
7
9
8
7
8
9
9
10
10
10
9
10
8
8
10
10
10
9
10
8
5
10
4
10
10
10
10
8
10
8
10
8
10
8
6
4
10
10
10
9
10
10
8,67

10
8
10
9
10
10
8
10
4
10
8
10
9
8
10
9
8
10
10
6
8
9
10
10
7
10
10
10
8
6
10
10
9
7
8
10
7
10
8
6
7
10
7
10
8
10
10
5
9
10
8
10
9
10
7
8,73

10
10
10
8
7
8
9
8
3
10
8
10
8
7
7
8
8
8
8
7
10
10
10
10
10
10
10
10
8
7
9
8
8
5
9
5
7
8
7
3
8
8
6
9
9
9
7
3
3
8
7
7
6
7
5
7,78
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Öz
Kuruluşlar güçlü bir yönetim oluşturmak için tüm faaliyetlerini izlemek
zorundadırlar. Bu gereklilik; kuruluşların sadece iş değerlerini korumaları açısından
değil, aynı zamanda yönetim ve kontrol faaliyetlerini tedarik ağları boyunca
izlemeleri açısından önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, son
yıllarda hızla gelişen teknolojiler arasında önemi günden güne artan blokzincir
teknolojisi sayesinde tedarik zinciri alanlarında karşı karşıya kalınan; izlenebilirlik,
uyumluluk, esneklik ve paydaş yönetimi gibi birçok sorunun üstesinden gelinmektedir.
Bu çalışmada, tedarik zincirlerinde blokzincir teknolojisi uygulamalarına ilişkin
otomotiv endüstrisine yönelik olarak bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir.
Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde blokzincir teknolojisi ve blokzincir
teknolojisinin tedarik zinciri alanındaki gelişmelerine yer verilmiştir. Blokzincir
teknolojisinin tedarik zinciri uygulamalarında beraberinde getireceği avantajlar ve
dezavantajlar üçüncü bölümde sunulmuştur. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise
blokzincir teknolojisinin otomotiv alanındaki tedarik zinciri uygulama alanlarına
değinilmiştir. Tedarik zinciri yönetiminde ortaya çıkan engellerin aşılması ve
blokzincir teknolojisinin benimsenmesi hakkında araştırma önerileri verilmiştir.
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Abstract
Organizations must monitor their all activities in order to create a strong management.
This requirement is essential not only for organizations to maintain business values, but
also to monitor management and control activities throughout their supply chain
networks. Studies demonstrate that many issues such as traceability, compliance,
flexibility and stakeholder management faced in supply chain areas have been overcome
thanks to the blockchain technology, whose importance has been increasing day by day
among the rapidly developing technologies. In this study, it is aimed to make a review
for the automotive industry regarding the use of blockchain technology in supply chains.
In the first and second parts of the study, blockchain technology and the developments
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1. Giriş
Günümüzde şirketler güçlü bir yönetim oluşturmak
için tüm faaliyetlerini izleyebilecekleri sistemler
tasarlamaktadırlar. Bu tasarım, şirketlerin sadece iş
değerlerini korumaları açısından değil; aynı
zamanda yönetim ve kontrol faaliyetlerini tedarik
ağları boyunca izlemeleri açısından önem arz
etmektedir. Bu açıdan son yıllarda hızla gelişen
teknolojiler arasında önemi günden güne artan
Blokzincir teknolojisi sayesinde tedarik zinciri
alanında karşı karşıya kalınan; izlenebilirlik,
uyumluluk, esneklik ve paydaş yönetimi gibi birçok
sorunun
üstesinden
gelinmektedir
(Saberi,
Kouhizadeh, Sarkis ve Shen, 2018).
Dijital bir kripto para birimi olan Bitcoin’in
inovasyonundan bu yana blockzincir teknolojisi, çok
çeşitli araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında ilgi
odağında
yer
almıştır
(Nakamoto,
2008). Blockzincir, eşler arası (peer to peer) bir ağ
üzerinden
yapılan
tüm
işlemleri
güvenli,
doğrulanabilir ve şeffaf bir şekilde saklayan, merkezi
olmayan dağıtık bir defter olarak
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tanımlanmaktadır (Kosba, Miller, Shi, Wen ve
Papamanthou, 2016). Merkezi olmayan bu dağıtık
defterdeki veriler blokzincirin tasarımına göre
değişiklik göstermektedir. Blokzincir, Bitcoin
sisteminde olduğu gibi para transferi için
tasarlanmışsa; blokta bu transfere ilişkin bilgiler
tutulmaktadır. Bir tedarik zinciri üzerine blokzincir
tasarımı düşünüldüğünde ise, tedarik zinciri
boyunca sistemde tutulması gereken bilgiler
bloklarda tutulmaktadır. Blok uzunluğu sistem
tarafından belirlenmektedir. Yeni bir blok
oluşturulmak istendiğinde ise, hangi blokların
sisteme ekleneceği konusunda madenci (miner) adı
verilen yapılar önemli rol oynamaktadır. Bu yapılar,
bloklarda
yer
alan
verilerin
işlenmesini
sağlamaktadır. Verilerin işlenip doğrulanarak
sisteme eklenmesi için belli işlemsel güç kullanan
madenciler,
yaptıkları
işlemler
karşılığında
ödüllendirilmektedirler. Buna göre Şekil 1’de temel
bir blokzincirin yapısı nasıl olması gerektiğine dair
bir örnek sunulmaktadır (Emen, 2018).

Şekil 1. Temel Bir Blokzincir Yapısı (Emen, 2018)
Blockzincir teknolojisi mevcut bilgi sistem
tasarımlarından Şekil 2’ de belirtildiği üzere;
merkezi olmayan sistem, güvenlik, denetlenebilirlik
ve “Akıllı Sözleşme” gibi dört temel özellik açısından
farklılık göstermektedir (Saberi ve diğ., 2018).
Blokzincir' de ilk olarak blokzincir sistemine
eklenecek yeni bir işlem yaratılmaktadır. Bu yeni
işlem doğrulama ve denetleme için ağa
yayınlanmakta ve zincirdeki düğümlerin çoğunluğu
bu işlemi önceden belirlenmiş onaylanmış kurallara
göre onayladığında, bu yeni işlem zincire yeni bir
blok olarak eklenmektedir. Bu işlemin bir kaydı,
güvenlik için çeşitli dağıtılmış düğümlere
kaydedilmektedir. Akıllı sözleşme (Smart Contract)
adı verilen ve blokzincir teknolojisinin kritik bir
özelliği olarak bilinen

özellik, üçüncü tarafların katılımı olmadan güvenilir
işlemlerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu
işlemler ağ oybirliği sayesinde tutarlı bir doğrulama
işlemi ile ortaya çıkmaktadır. Yeni kayıt
doğrulandıktan ve blokzincirine eklendikten sonra,
blokzincir oluşturmak için merkezi olmayan bir
şekilde birden fazla kopya oluşturulmaktadır (Saberi
ve diğ., 2018). Bu şekilde oluşturulan işlemlerin,
üçüncü tarafın ihmal edilmesi dolayısıyla işlemlerin
güvenliğini ve verimliliğini arttırırken işlem
maliyetini düşürebildiği belirtilmektedir (Dabbagh
ve Sookhak, 2019).
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Şekil 2. Blokzincir’ de Bilgi ve İşlem Adımları (Saberi ve diğ., 2018)
Blockzincir'in mevcut teknolojiler üzerindeki en
büyük avantajı, iki tarafın İnternet üzerinden güvenli
bir şekilde herhangi bir aracı tarafın müdahalesi
olmadan işlem yapmalarını sağlamasıdır (Saberi ve
diğ., 2018). İnternetin şu anki tasarımı ile blokzincir
teknolojisi arasındaki en büyük fark, İnternet'in
bilgiyi ve bilginin kopyalarını taşımak için
tasarlanmış olmasıdır. Buna göre; değer ve orijinal
bilgi taşınmamaktadır. Blokzincir teknolojisinde ise
değer; paylaşılan bir deftere kaydedilen, güvenli ve
denetlenebilir bilgi sağlayan doğrulanabilir, tarih
bilgisi olan işlem kayıtları ile gösterilmektedir
(English, Auer ve Domingue, 2016).
Çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerinde blokzincir
teknolojisi ve blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri
alanındaki gelişmelerine yer verilmektedir. Üçüncü
bölümde, Blokzincir teknolojisinin bir tedarik zinciri
alanında getireceği avantajlar ve dezavantajlara
değinilmektedir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise
blokzincir teknolojisinin otomotiv alanındaki tedarik
zinciri uygulama alanlarına yönelik araştırma
önerileri ve sonuç kısmına yer verilmektedir.

2. Blokzincir Teknolojisinin Tedarik Zinciri
Alanındaki Gelişmeleri
Tedarik zincirleri, uçtan uca bilgi, ürün ve hizmet ve
para akışını kapsamaktadır. Bu bileşenlerin
yönetilme şekli; bir kuruluşun ürün maliyeti, işletme
sermayesi gereklilikleri, piyasaya sunulma hızı ve
hizmet algısı gibi alanlarda rekabet edebilirliğini
etkilemektedir (Kehoe, O’connell, Andrzejewski,
Gindner ve Dalal, 2017). Araştırmacılar; artan
tüketici taleplerini karşılamak, verimliliklerini
optimize etmek ve tedarik zincirlerini düzene
sokmak için yenilikçi yöntemler araştırmaktadırlar.
Khoe ve diğ. (2017) tarafından kuruluşların yüzde
90'ı sektörün dijital eğilimlerde yaşanacak
karmaşalar için yeterince hazırlıklı olmadığı
düşünülmektedir. Ayrıca, çoğu Fortune 500
şirketinin yüzde 40' ının bu karmaşa sonucunda on
yılda var olmayacağına inanmaktadır. Bu bulgular, iş
liderlerinin tedarik ağlarını yenilemek ve yeniden
yapılandırmak için artan baskı altında olduklarını,
giderek daha rekabetçi bir dünyada maliyetleri
düşürürken, değeri ve verimliliği en üst düzeye
çıkarma gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Tedarik zinciri sistemlerinde de herhangi bir
parçanın izlenmesi bir ağda birçok işlem
gerektirmektedir. Blokzincir teknolojisi,
bir
işletmede birden fazla katılımcıyla paylaşmak için
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değiştirilemez işlem kaydının oluşturulmasını
sağlamaktadır. Bir otomotiv iş ağındaki bir
“katılımcının”; tedarikçi, üretici, distribütör, satıcı,
finans sağlayıcı, düzenleyici, müşteri olabileceği
belirtilmektedir (Saberi ve diğ., 2018). Blokzincir
teknolojisinin, "değiştirilemez" olarak adlandırılan
özelliği, dağıtık bir işlem defterinde tutulan işlem
kayıtlarının herhangi bir düzenlemeye ve silinmeye
olanak vermeyeceği, işlemlerin sadece dağıtık işlem
defterine eklenebileceği anlamına gelmektedir. Bu
özellik dolayısıyla, ağdaki herhangi bir öğeyi takip
etmek kolaylaşmaktadır. Kayıt, kurulum zamanı, bu
parçayı kuran işçi veya hangi tedarikçiden gelen
parça gibi parçalar hakkında birçok bilgi
içerebilmektedir. Böylece, parça bir arabadan
çıkarıldığı ve satış sonrası pazardaki diğerine
takıldığı için izlenmeye devam edilmekte ve
herhangi bir zamanda bir üretici, servis merkezi veya
araç satıcısı bir otomobilin her bir parçasını
izlemesine olanak sağlanabilmektedir.
Blokzincir teknolojisi, tedarik zinciri boyunca ürün
ve malzeme akışlarını etkilemektedir. Ürün ve
malzeme akışını izleme, dolayısıyla ilgili ürüne
ulaşma bu teknoloji sayesinde kolaylaşmaktadır.
Örneğin, tedarikçisinden bir otomobil parçası satın
almak isteyen bir firmanın, ilgili ürüne ait dijital
anahtarı kullanarak doğrudan ürün profiline
erişmesi sağlanabilir. Doğru anahtara sahip olan
kişilerin ürüne olan erişimi aynı zamanda
sınırlanabilir. Tedarikçi gerektiği durumlarda
(ürünle ilgili bilgi paylaşımı güvenlik nedeniyle
kısıtlanması durumu söz konusu ise) ilgili ürün için
güvenlik önlemi alabilmektedir. Bu gibi durumlar
için; ürünün durumu, ürün tipi ve bir ürün için
uygulanacak standartlar dahil olmak üzere
toplanabilecek bir dizi veri olduğu belirtilmiştir
(Tian, 2017). Başka bir açıdan takip edilmesi istenen
ilgili ürüne iliştirilmiş bir bilgi etiketinin, fiziksel
ürünleri blokzincirdeki sanal kimliğine bağlayan bir
tanımlayıcıyı
temsil
ettiği
savunulmuştur
(Abeyratne ve Monfared, 2016).
Blokzincir teknolojisinde akış yönetimi ürüne kimin
sahip olduğu ve belirli bir aktör tarafından nasıl
devredildiği önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Burada ise blokzincir teknolojisinin en
önemli özelliklerinden biri olan “Akıllı Sözleşme”
devreye girmektedir. Bu özellik dolayısıyla, ürünle
ilgili yeni bilgilerin sisteme girilmesi veya ticari
olarak herhangi bir işlemin başlatılabilmesi için
sitem tarafından görüş birliğine ulaşılması
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gerekmektedir. Tüm sistem tarafından görüş
birliğine ulaşılıp, “Akıllı Sözleşme” anlaşması
tamamlandığında ise imzalanan anlaşmadan doğan
yükümlülük ve süreçler yerine getirilmekte ve
gerçekleşen işleme ait detaylar dağıtık bir defter
olarak tanımlanan sistemde otomatik olarak
güncellenmektedir (Abeyratne ve Monfared, 2016).
Şekil 3’de blokzincir teknolojisi kullanılarak
üreticiden satış işlemi tamamlana kadar olan “Akıllı
Sözleşme” gerçekleşme süreci gösterilmiştir
(Geliyoo Bilişim Araştırma-Geliştirme Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi, 2018).
3. Blokzincir Teknolojisinin Bir Tedarik Zinciri
Boyunca Beraberinde Getireceği Avantajlar Ve
Dezavantajlar
Çalışmanın bu bölümünde blokzincir teknolojisinin
tedarik zinciri tasarımını, etkinliklerini ve ürün
akışlarını nasıl değiştirebileceğine yer verilmiştir. Bu
değişimle birlikte blokzincir teknolojisinin ilgili
alandaki avantajlarının yanı sıra bu teknolojinin
beraberinde getirebileceği bazı dezavantajlar ele
alınmıştır. Blokzincir teknolojisinin benimsenmesini
engelleyen çeşitli engeller ve tedarik zincirlerinde
ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit etmek amacıyla
ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Buna göre
belirlenen dört ana engel; örgüt içi engeller, örgütler
arası engeller, sistemle ilgili engeller ve dış engeller
olarak özetlenmektedir (Saberi ve diğ., 2018).
Blokzincir
teknolojisi
tüm
potansiyellerine
ulaşmadan ve tedarik zinciri işbirliğini (Supply Chain
Collaboration - SCC) iyileştirmeden önce üstesinden
gelinmesi gereken bazı zorluklar da bulunmaktadır
(Casey ve Wong, 2017). Clancy H. (2017) tedarik
zincirindeki tüm tarafları bir blokzinciri çözümüne
aktarmak
amacıyla
bir
araya
getirmenin
karmaşıklığı üzerinde durmaktadır. Anlaşma ve
sözleşmeleri müzakere etme süresinin, işletmeler
için blokzincir uygulamalarında bir zorluk olduğu,
dolayısıyla katılan tüm taraflara sunulan karşılıklı
faydaların açıklandığı açıklanmaktadır (Lu ve Xu,
2017). Ayrıca, İnternet'in kullanılmaya başlanılması
gibi daha önce gerçekleştirilen bazı teknolojik
gelişmelerde de görüldüğü gibi, yeni önerilen
teknolojinin karmaşıklığına bağlı tartışmalar da
bulunmaktadır.
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Şekil 3. Blockzincir Tabanlı Tedarik Zinciri (Geliyoo Bilişim Ar-Ge Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 2018)
Saberi
ve
diğ.,
(2018)
bu
engellerin;
gerçekleştirilecek uygulamaların kullanımı kolay,
kullanıma uygun ve güvenilir olduğu göz önüne
alındığı tekdirde ortadan kaldırılabileceğini
belirtmektedir.
Tüm tedarik zinciri blokzincir teknolojisi ile birlikte,
temsilcileri ve paydaşları için açıklık, şeffaflık,
tarafsızlık, güvenilirlik ve güvenlik bu teknolojik
bağlamda bulunabildiği belirtilmiştir (Abeyratne ve
Monfared, 2016). Bir topluluk tarafından paylaşılan
dağıtık, değişmez, şeffaf ve güvenilir veri tabanları
gibi blokzincir teknolojisi sürdürülebilir tedarik
zinciri ağlarını etkileyebilmektedir (Saberi ve diğ.,
2018). Ayrıca; çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri
doğurabilecek olası sosyal ve çevresel koşulları
izlemenin, bu teknoloji için önemli bir uygulama
alanı oluşturduğu görülmektedir. Bu gibi konularda
pratik örnekler de bulunmaktadır. Örneğin; Çin'de
karbon
varlık
piyasaları
için
oluşturulan
blokzincirleri, işletmelerin Çin’in 3. Paris
Anlaşması’ndaki Karbon Emisyonlarını Azaltma
uyarınca daha verimli bir şekilde karbon varlıklarını
üretmelerine izin vermektedir. Ayrıca, tedarik
zincirindeki israfı azaltmak Echchain, ElectricChain
ve Suncontract gibi için blokzincir teknolojisine
dayanan çeşitli güç platformları da bulunmaktadır
(Future Thinkers Podcast, 2017). Dolayısıyla
blokzincir tabanlı bir tedarik zinciri, insan haklarının
ve adil iş uygulamalarının daha iyi güvence altına
alınmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan; şeffaf bir
ürün geçmişi kaydı, alıcılara, satın alınan malların
etik olarak sağlam olduğu doğrulanan kaynaklardan
tedarik edilmesini ve üretilmesini de sağlamaktadır.
Akıllı sözleşmeler, özellikle sürdürülebilir şartları ve
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düzenleme politikalarını özerk bir şekilde izleme ve
kontrol etme ve uygun düzeltmeleri uygulama veya
yönetme kuralları için özel olabilmektedir (Saberi ve
diğ., 2018). Böylece öncü şirketler, müşterilerin daha
fazla satın alma ve şirkete finansal olarak
faydalanma ve güvenini artırma ile sonuçlanan
şeffaflığın rekabetçi avantajının farkına varmışlardır
(Ward, 2017).
4.
Blokzincir
Teknolojisinin
Otomotiv
Alanındaki Tedarik Zinciri Uygulama Alanları
İzlenebilirlik açısından blokzincir teknolojisi, sadece
marka imajı veya müşteri sadakati ile değil aynı
zamanda maliyet açısından önem arz etmektedir.
Örneğin, bir otomobil üreticisi ürettiği bir araçta
arızalı bir parça olduğunu belirlediğinde, aracı
kullanan kişilerin güvenliğini tehlikeye atmamak
adına, araç sahiplerini araçlarını yetkili bir servis
merkezine getirmeleri konusunda bilgilendirmek
için bir geri çağırma bildirimi yayınlamaktadır.
Bununla birlikte, çoğu otomobil üreticisi, satılan her
araçta her bir parçayı benzersiz bir şekilde
tanımlayamamakta ve belirli bir model ve model yılı
için geri çağırma işlemi yapmak zorunda
kalmaktadır. Bu durumda üretici firmalar onbinlerce
aracı geri çağırmak zorunda kalmakta ancak geri
çağırma süresinin sonunda, bazen kusurlu kısmın
sadece birkaç yüz araca takıldığı anlaşılmaktadır
(Jones, 2017). Dolayısıyla firmalar binlerce
müşterisini gereksiz yere rahatsız etmekle kalmayıp,
gerekenden çok daha yüksek geri çağırma
maliyetleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.
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2009 yılında, Toyota’nın hatalı gaz pedalları
nedeniyle dört milyon aracın geri çağırdığı
açıklanmış (Vlasik ve Bunkley, 2009) ve geri çağırma
maliyeti 2 milyar ABD Doları olarak tahmin
edilmiştir. Şirket birçok tedarikçiden pedal aldığı ve
arızalı pedallardan sorumlu tedarikçileri takip
edecek mekanizmalara sahip olmadığını belirtmiştir.
Bu açıdan hangi otomobillerin arızalı pedallara sahip
olduğunu bilmenin bir yolu bulunmamaktadır
(Kshetri ve Loukoianova, 2019). Bu yüzden herhangi
bir geri çağırma durumunda üreticiler reklam ve
iletişim giderleri, ulaşım maliyetleri, bertaraf
maliyetleri, ek depo alanı kiralamak için ekstra
masraflar ve ek personel maliyetleri gibi birçok
maliyetle karşı karşıya gelmektedirler (AXA XL
Insurance, 2018). Bu konuda BigChainDB,
carVertical, Axt, DAV, GEM, Loyyal gibi platformlar
tarafından sözü geçen şeffaflığın ve izlenebilirliğin
sağlanması konusunda blokzincir sistemi çalışılmaya
başlanmıştır. Ayrıca kullanıcıların güvenli bir şekilde
otomotiv satın alıp aynı zamanda satış
yapabilecekleri bir platform olan “Autoblock” da
blokzincir sistemine dayalı bir sistem kurmuştur
(StartUs GmbH, 2019).
Kshetri (2018) blokzincir teknolojisinin otomotiv
sektöründeki problemlerin çözümlerine uygun
olduğunu belirtmektedir. Buna ek olarak, geçmişte
karşılaşılan
problemler
de
göz
önünde
bulundurulduğunda, ürünün takibinin zorunlu
olduğu durumlar için blokzincir teknolojisinin
kullanımı önem arz etmektedir. Otomobil
üreticisinin her bir parçayı benzersiz bir şekilde
tanımlamasını sağlayan blokzincir tabanlı bir sistem,
gelecekte karşılaşılacak herhangi bir durumda çok
miktarda maliyetin önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Örneğin; ürettiği bir parçanın hatalı olduğunun
farkına varan bir firma hangi arızalı parçanın hangi
özel araçlara takıldığını bilecek ve ürünlerin tümünü
geri çağırmak yerine, duruma özel geri çağırmalar
yapabileceklerdir. Dolasıyla üretici, geleneksel
yöntemlerde olanın aksine sadece çok düşük toplam
maliyetle bu araçları tamir edebilecektir. Buna
yönelik olarak Şekil 4’te üretilen bir otomobil
parçasının izlenebilirliği açısından blokzincir
teknolojisinin kullanımına bir örnek verilmiştir
(QuEST Global Services Pte. Ltd., 2019). Kullanılan
teknoloji sayesinde ürünler, ürünlerin durumları ve
görmüş olduğu işlem ve süreçler; yedek parça
üreticisinden
müşteriye
ulaşana
kadar
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izlenebilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu
sayede yedek parça üreticisi tarafından ID X’ de
kullanılmak üzere üretilen bir yedek parça serisinin
hatalı olduğu ve bu serinin belirli bir araç grubunun
üretiminde kullanıldığı ve kullanılan araç grubunda
hatadan
kaynaklı
arıza
tespit
edildiği
gözlemlenebilmektedir.
Vlasik ve Bunkley (2009), hatanın belirli bir araç
grubunda olduğu bilinmesine rağmen sistemin şeffaf
olmaması ve izlenebilirliğin kolay olmamasından
dolayı o parti içerisinde üretilen tüm araçlar geri
çağırıldığını belirtmişlerdir. Bu açıdan blokzincir
teknolojisi; tedarik zinciri boyunca karşılaşılan
herhangi bir problemde, parçaların izlenebilirliğini
sağlayarak hatalı parçaların hangi parti içerisinde
yer aldığı, hangi tedarikçi tarafından üretildiği, o
tedarikçideki üretim esnasında hangi çalışanın görev
aldığı gibi bilgilere ulaşılabilmektedir. Ayrıca;
kullanılan malzemenin stokta ne kadar beklediği,
kalite kontrol testinin kim tarafından yapıldığı gibi
bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu alanda çalışmalarına
başlanan “Amo” blokzincir platformu ile ürün,
müşteri ve servis sağlayıcılarını tek tıkla bir araya
getirmektedir (StartUs GmbH, 2019). Buna benzer
şekilde oluşturulacak yeni blokzincir ağları, hem
üretici hem de tüketiciler için önemli avantajlar
sunmaktadır.
Ayrıca bu gibi çalışmalar
değerlendirildiğinde, ürünün taşıma esnasında hangi
tür aracın kim tarafından kullanıldığı, teslimatın
ardından yedek parçanın hangi aşamalardan geçerek
montajının gerçekleştirildiği ve sonrasında hangi
koşullar altından kullanıldığına kadar geniş bir bilgi
ağına ulaşılabileceği düşünülmektedir.
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Şekil 4. Blokzincir Teknolojisi ile Tedarik Zincirinin İzlenebilirliği (QuEST Global Services Pte. Ltd., 2019)
Blokzincir teknolojisinin otomotiv alanındaki
fırsatlarına verilen bazı örnekler özetle:
•

Araçlar ve onların sahipleri, üreticileri ve
satıcılarıyla ilgili verilerin güvenli bir şekilde
paylaşılabilmesi,

•

Araba paylaşımı ile kullanımın artırılması ve
kullanılmayan alanı satarak araçlardan daha
fazla değer elde edilmesi,

•

Üreticiler, bayiler, oto finansman sağlayıcıları ve
sigortacılar dahil olmak üzere sektördeki farklı
işletmeler
tarafından
tutulan
verileri
bağlanması ve blokzincire dahil edilmesi,

•

Kullanıma ve doğru verilere dayalı olarak
mobiliteye ve daha ucuz sigortaya erişebilmeleri
için ödeyebildiğin kadarını öde (pay as you go)
yoluyla tüketicilerin tasarruf etmelerinin
sağlanması olarak belirtilmektedir (Lawson,
2018).

Daha öncede belirtildiği gibi tüm bilgiler bu şekilde
ilgilileri tarafından blokzincir teknolojisine dahil
edildiğinde zincir içerisinde yer alan ve onaylanan
merkezler (certified center) tarafından yine sistem
tarafından onay almış kullanıcıların erişimine
açılmaktadır. Böylelikle Toyota’ nın ve benzeri
otomotiv üreticisinin yaşadığı büyük geri
çağırmaların blokzincir teknolojisi tarafından
verilerin etkili bir şekilde analizi sonrasında çok
daha sınırlı ve doğrudan hedefe dönük bir şekilde
gerçekleştirebileceği öngörülmektedir. Yapılan bu
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çalışma bir araştırma makalesi olup; araştırma ve
yayın etik kurallarına uygun olarak hazırlanmıştır.
5. Sonuç ve Öneriler
Çalışmada, tedarik zinciri ağlarında blokzincir
teknolojisinin
benimsenmesi
önerilmiş
ve
tartışılmıştır. Blokzincir tabanlı tedarik zinciri
yönetimi ile şeffaf olarak paylaşılan, güvenli, merkezi
olmayan defterlerin, özerk dijital sözleşmelerin ve
güvenli
ağların
oluşturulmasını
mümkün
kılmaktadır. Buna ek olarak, ağdaki aracı veya
aracıların rolünün azaltarak ortaklar (peer-to-peer)
arasındaki işlemler desteklenmektedir.
Çalışmada ayrıca bir tedarik zinciri ağında
oluşturulan
blokzincirin
avantajları
ve
dezavantajlarına yer verilmiş ve blokzincir
teknolojisinin otomotiv alanındaki tedarik zinciri
uygulama alanlarına yönelik araştırma önerileri
sunulmuş, çevre, sağlık ve güvenlik endişeleri
doğurabilecek olası sosyal ve çevresel koşulları
izlemenin bu teknolojinin kullanımı için önemli bir
uygulama olduğu belirtilmiştir. Blokzincir tabanlı bir
tedarik zincirinin, insan haklarının ve adil iş
uygulamalarının daha iyi güvence altına alınmasını
sağladığına değinilmiştir. Blokzincir teknolojisinin
beraberinde getirdiği şeffaf bir ürün geçmişi
kaydının; alıcılara, satın alınan malların etik olarak
sağlam olduğu doğrulanan kaynaklardan tedarik
edilmesini ve üretilmesini sağladığını açıklanmıştır.
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Günümüzde iş liderlerinin tedarik ağlarını yenilemek
ve yeniden yapılandırmak için yeni teknolojilere
yöneldikleri görülmektedir. Bu açıdan blokzincir
teknolojisi tedarik zinciri yönetimi alanında
kaçınılmaz bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu konuda öncü şirketler ayrıca, müşterilerin daha
fazla ürün satın almalarını sağlama ve müşteri
güvenilirliğini artırma ile sonuçlanan şeffaflığın
rekabetçi avantajının farkına varmışlardır. Örneğin,
IBM, Boeing, Microsoft ve SAP gibi bazı önde gelen
şirketler, blokzincir teknolojisinin iş amaçlı daha
geniş bir şekilde kullanılması için pratik olarak
çalışmalara başlamıştır.
Blokzincir teknolojisinin bankacılık, otomotiv,
perakende alanlarında başlatılan çalışmalarına ek
olarak; sağlık, çevre ve güvenlik konularında
yapılacak olan çalışmalara da ihtiyaç günden güne
artmaktadır. Örneğin, karbon emisyonu azaltımı
konusunda Çin’de çalışılan blokzincir tabanlı bir
sistemin oluşturulması fikri tüm dünyayı ilgilendiren
bir çevre konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
açıdan çeşitli sektörler için gerçekleştirilecek vaka
çalışmalarını ve pilot programları değerlendirmek ve
blokzincir uygulamasını hayata geçirmek için
yapılacak araştırmalara ihtiyaç olduğu bilinmekte,
diğer açıdan blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri
yönetimi alanında kaçınılmaz bir fırsat olarak
karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu çalışmada
blokzincir teknolojisinin tedarik zinciri alanındaki
çalışmalarından faydalanılarak otomotiv sektöründe
şeffaflık ve izlenebilirliğin sağlanması konusunda
örnek bir öneri sunulmuştur. Gelecek çalışmalarda
buna ek olarak blokzincir teknolojisin tedarik zinciri
alanındaki verimliliğin ölçüldüğü bir çalışma
yapılması bu alanda faaliyete geçilmesi planlanan
çalışmalara kaynak olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmacıların Katkısı
Bu çalışmada; İlknur Güneşli, veri toplama, yazma –
orijinal taslak, yazma – inceleme ve düzenleme,
makalenin oluşturulması, veri analizi; Abdullah
Yıldızbaşı, kavramsallaştırma, yazma – inceleme ve
düzenleme, veri analizi, makalenin oluşturulması,
makalenin çıktılarının yorumlanması; Ergün Eraslan,
kavramsallaştırma, yazma – inceleme ve düzenleme,
makalenin çıktılarının yorumlanması konularında
katkı sağlamışlardır.
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beyan edilmemiştir.
Kaynaklar
Abeyratne, S.A., & Monfared, R.P. (2016). Blockchain
ready manufacturing supply chain using
distributed ledger. International Journal of
Research in Engineering and Technology, 5(9), 110.
doi:
https://doi.org/10.15623/
ijret.2016.0509001
AXA XL Insurance. (2018). Automotive Components
Product
Recall.
Erişim
adresi:
https://axaxl.com/-/media/axaxl/files/pdfs/
insurance/specialty/product-recall/automotivecomponents-recall.pdf
Geliyoo Bilişim Araştırma-Geliştirme Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi. (2018). Blockchain
Danışmanlığı Hakkında 8 Önemli Kural. Erişim
adresi:
https://www.geliyoobilisim.com/
blockchain-danismanligi-hakkinda/
QuEST Global Services Pte. Ltd.. (2019). Blockchain.
Erişim
adresi:
https://www.questglobal.com/?s=blockchain
Casey, M. J., & Wong, P. (2017). Global Supply Chains
Are About to Get Better, Thanks to Blockchain.
Erişim adresi: https://hbr.org/2017/03/globalsupply-chains-are-about-to-get-better-thanksto-blockchain
Clancy, H. (2017). The blockchain’s emerging role in
sustainability. GreenBiz Group. Erişim adresi:
https://www.greenbiz.com/article/blockchainsemerging-role-sustainability
Dabbagh, M., & Sookhak, M. (2019). The Evolution of
Blockchain : A Bibliometric Study. IEEE Access, 7,
19212–19221. doi: https://doi.org/10.1109/
ACCESS.2019.2895646
Emen, E. (2018). Blokzincir (Blockchaın) Teknolojisi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve
Verimlilik Genel Müdürlüğü Kalkınmada Anahtar
Verimlilik Dergisi. 30(353) 46-48. Erişim adresi:
https://anahtar.sanayi.gov.tr/Files/Pdfs/anahta
r_mayis_2018.pdf
English, M., Auer, S., & Domingue, J. (2016). Block
Chain Technologies & The Semantic Web : A
Framework
for
Symbiotic Development.
Computer Science Conference for University of
Bonn
Students,
47–61.
Erişim
adresi:
http://cscubs.cs.uni-bonn.de/2016/
proceedings/paper-10.pdf

55

Endüstri Mühendisliği 31(1), 48-56, 2020

Jones, M. (2017). Blockchain for Automotive: spare
parts and warranty - Internet of Things blog.
Erişim adresi: https://www.ibm.com/blogs/
internet-of-things/blockchain-for-automotive/
Kehoe, L., O’connell, N., Andrzejewski, D., Gindner, K.,
& Dalal, D. (2017). When two chains combine
Supply chain meets blockchain. Erişim adresi:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloi
tte/pt/Documents/blockchainsupplychain/IE_C_
TL_Supplychain_meets_blockchain_.pdf
Kosba, A., Miller, A., Shi, E., Wen, Z., & Papamanthou,
C. (2016). Hawk: The Blockchain Model of
Cryptography and Privacy-Preserving Smart
Contracts. Proceedings - 2016 IEEE Symposium
on Security and Privacy. 839–858. doi:
https://doi.org/10.1109/SP.2016.55
Kshetri, N. (2018). Blockchain ’ s roles in meeting key
supply
chain
management
objectives.
International
Journal
of
Information
Management,
39,
80–89.
doi:
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2017.12.005

Kshetri, N., & Loukoianova, E. (2019). Blockchain
Adoption in Supply Chain Networks in Asia. 11–
15.
doi:
https://doi.org/10.1109/
MITP.2018.2881307
Lawson, T. (2018). Accelerating technology
disuption in the automotive market - Blockchanin
in the automotive industry. Erişim adresi:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloi
tte/cn/Documents/consumer-business/deloittecn-consumer-blockchain-in-the-automotiveindustry-en-180809.pdf
Lu, Q., & Xu, X. (2017). Adaptable Blockchain-Based
Systems: A Case Study for Product Traceability.
34(6), 21–27. doi: https://doi.org/10.1109/
MS.2017.4121227
Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer
Electronic Cash System. Erişim adresi:
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
Saberi, S., Kouhizadeh, M., Sarkis, J., & Shen, L. (2018).
Blockchain technology and its relationships to
sustainable
supply
chain
management.
International Journal of Production Research,
57(7), 2117–2135. doi: https://doi.org/10.1080/
00207543.2018.1533261
StartUs GmbH. Ten Blockchain Startups Disrupting
The Automotive Industry. (2019). Erişim adresi:
https://www.startus-insights.com/innovatorsguide/10-blockchain-startups-disrupting-the56

Journal of Industrial Engineering 31(1), 48-56, 2020

automotive-industry/
Tian, F. (2017). A Supply Chain Traceability System
for Food Safety Based on HACCP , Blockchain &
Internet of Things. 2017 International
Conference on Service Systems and Service
Management. 1–6. doi: https://doi.org/10.1109/
ICSSSM.2017.7996119
Future Thinkers Podcast. (2017). Seven Ways
Blockchain Can Save The Environment and Stop
Climate
Change.
Erişim
adresi:
https://futurethinkers.org/blockchainenvironment-climate-change/
Vlasik, B., & Bunkley, N. (2009). Toyota Recalls 4
Million Vehicles for Sticking Gas Pedals - The New
York
Times.
Erişim
adresi:
https://www.nytimes.com/2009/11/26/busine
ss/26toyota.html
Ward, T. (2017). Blockchain Could Help Us Save the
Environment. Here’s How. Erişim adresi:
https://futurism.com/blockchain-could-helpsave-environment-heres-how

Endüstri Mühendisliği 31(1), 57-74, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(1), 57-74, 2020

A PREDICTION MODEL FOR AUTOMOBILE SALES IN TURKEY USING DEEP NEURAL
NETWORKS
Sema KAYAPINAR KAYA1*, Özal YILDIRIM2
1Munzur

University, Engineering Faculty, Department of Industrial Engineering, Tunceli
ORCID No : http://orcid.org/0000-0002-8575-4965
2 Munzur University, Engineering Faculty, Department of Computer Engineering, Tunceli
ORCID No : http://orcid.org/0000-0001-5375-3012
Keywords
Deep neural networks,
Automobile sales,
Demand forecast

Abstract
Demand prediction in the supply chain process, which is the driving force in all
decisions, is one of the most essential components of the supply chain process.
Prediction of future goods and services is the starting point of all other predictions
and provides the primary entry to all other functions. In this study, an 8-layer Deep
Neural Network (DNN) model was recommended for automobile sales prediction.
The inputs of the model consist of features, such as the exchange rate, the gross
domestic product, consumer confidence index, and the consumer price index. The
automobile sales prediction was made according to the output of the model. We
analyzed a total of 90 data on a monthly basis between the years of 2011 and 2018
was collected. Obtained results show that this approach can be used on various sales
prediction problems.

DERİN SİNİR AĞLARI KULLANARAK TÜRKİYE’DEKİ OTOMOBİL SATIŞLARININ TAHMİNİ
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Öz
Tüm kararlarda itici güç olan tedarik zinciri sürecinde talep tahmini, tedarik zinciri
sürecinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Gelecekteki ürün ve hizmetlerin
tahmin edilmesi, diğer tüm tahminlerin başlangıç noktası olup diğer tüm süreçlerin
temel girdisini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, otomobil satış tahmini için 8
katmanlı Derin Sinir Ağ (DSA) modeli önerilmiştir. Modelin girdileri, döviz kuru,
gayrisafi yurt içi hasıla, tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksi gibi çeşitli
ekonomik göstergelerden oluşmaktadır. Modelin çıkışına göre araç satış tahmini
yapılmıştır. 2011 ve 2018 yılları arasında aylık bazda toplam 90 veri toplanılarak
analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bu yaklaşımın çeşitli satış tahmin
problemlerinde kullanılabileceğini göstermektedir.
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1. Introduction
Demand forecasting is regarded as an essential
component of Supply Chain Management (SCM). It is
the leading player for almost all decisions made
throughout the supply chain process. The fact that
demand forecasting is done correctly provides many
advantages in the short and long-term plans of the
enterprise. These advantages are: (1) increasing
customer satisfaction, (2) reducing inventory stockout, (3) scheduling production more effectively, (4)
lowering safety stock requirement, (5) managing
transportation better, (7) improving pricing and
promotion management, (8) negotiating superior
terms with suppliers, and (9) arrangement of sales
strategies. By providing customers with the products
they want, demand forecasting can help to achieve
customer satisfaction. When the demand forecasts
are made correctly, customer requirements can be
met in a timely manner. Demand forecasting along
with inventory optimization methods, assures the
order to be made just in the needed quantity to fulfill
customer demand without an unnecessary and
excessive quantity. Customer demand plan based on
forecasting, it can also help the schedule of
production resources to be designed more wisely for
specific products.
Demand forecasting includes the estimation of
products and services that will be bought by the
customers in the near future. The anticipation of
demand with a narrow margin of error facilitates the
activities of critical operation in the supply chain
process, such as budgeting, financial planning, sales
and marketing plans, the supply of raw materials,
production planning, and risk assessment plans.
With an effective demand forecasting, "supplier
relationships and the improvement of the purchase
conditions," "correct and timely resource allocation,"
"optimization of stock levels," "advanced
deployment planning and improvement of the
logistics network," "effective management of
product lifecycle, "increase in customer satisfaction,"
and "performance improvement in supply
processes" are possible. Demand forecasting can also
improve the buying process of raw materials
supplied from the suppliers and the relations
between the supplier and the customer. By arranging
raw materials and product inventory levels with a
broad vision, businesses can develop a production
plan based on customer orders. As for medium and
large-sized businesses with a wide distribution
network, they are improving demand prediction
enables the stabilization of stocks in the logistics
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network and the improvement of transport services.
Real-time and correct demand prediction allows for
the supply of the stocks in the right place and time by
accurately designing the measurements of customer
services, such as optimized inventory levels and
improvement of the distribution network, on-time
delivery (OTD), on time in full (OTIF), fill rate, etc.
Medium and long-term demand prediction helps
new products to come out and the old ones to appear
better. Supply chain managers can effectively and
efficiently perform various functions, such as sales,
finance, purchase, production.
The automotive industry is one of the most
important branches of the manufacturing industry.
This industry is in close relation with primary
industry branches, such as the iron and steel and
petrochemical industry, and is the driving force of
technological developments in other sectors. This
paper provides some useful information about
forecasting automobile sales according to the
economic indicators. For this purpose, deep neural
networks were employed to predict the number of
automobile sales. New DNN models were designed to
produce efficient predictions. A new dataset that
includes some economic indicators and the number
of automobile sales in Turkey between 2011 and
2018 years was constructed. As the author's best of
knowledge, this is the first study to use the DNN
model for prediction automobile sales. In this study,
the effect of the economic indicators on the
prediction process was investigated separately.
According to the obtained results, it can be said that
the proposed DNN models can make predictions
with high performance compared to the Artificial
Neural Network model.
2. Literature Review
The prediction is predicting the future by applying
specific methods on historical data. Demand
forecasting is the process that is used to progress a
prediction of an expected forecast of customer
demand. Many forecasting methods have been
developed to handle the increasing variety and
complexity of managerial forecasting problems in
recent years. The forecasting methods can be
divided into three main groups: "qualitative,"
"quantitative," and "artificial intelligence" based
prediction methods. While qualitative methods rely
more on personal opinions, quantitative methods are
based on mathematical formulation. Artificial
intelligence-based methods can be used to enable
more complex data structures to be analyzed.
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Qualitative methods are preferred when the decision
is vague and little data exist. Qualitative methods are
mainly based on tools, such as survey, interview,
Delphi method, market analysis Hand observation
analysis, while quantitative methods are based on
statistical techniques, such as time series analysis,
regression analysis and trend analysis, Holt’s and
Winter’s models, etc. Artificial Intelligence methods
(AI) are based on the utilization of sophisticated
algorithms that are capable of learning by trial and
(Makridakis, Spiliotis, and Assimakopoulos, 2018).
This advanced technique utilizes Machine Learning
methods, especially Neural Networks Analysis
(NNA), which can be employed to develop timeseries predictions.
The literature review and methods of Supply Chain
Forecasting (SCF) have been increasingly pointed
out by researchers. Statistical models, which can
help reduce forecast errors to manageable levels,
have been widely used by researchers (Gavcar, Şen,
and Aytekı̇n, 1999) established a regression and
correlation analysis by considering total goods price,
import and export quantities, gross national product
(GDP) and population variables that affect paper
consumption.
Most prior studies have been applied to predict the
supply chain context, which is primarily based on
time-series models. Time series are able to recognize
historical trends and patterns and extrapolate
supply chain context, such as demand forecasting,
supply forecast, price forecasting, etc. into the future.
Time-series forecasting models are divided into
different categories, including especially the Naïve
method, moving average methods, exponential
smoothing models (ESM), ARIMA models, and
composite forecasting (CF), in which different
previous defined models are combined. ARIMA is
considered to be a statistical forecasting method and
widely used to forecast supply chain literature.
Among studies and literature reviews of ARIMA in a
supply-chain context, Wang, Huang, Wang and Chen
(2010) proposed an inventory demand forecasting
analysis that integrated Taguchi experiments and the
ARIMA method. Disney, Farasyn, Lambrecht, Towill,
and de Velde (2006) investigated inventory variance
and customer service levels by using the ARIMA
method. Hsiao and Shieh (2006) proposed the
ARIMA model that analyzes the bullwhip effect of
information sharing in the supply chain. Anggraeni,
Vinarti and Kurniawati (2015) constructed ARIMA
and Autoregressive Integrated Moving Average with
external variables (ARIMAX) models to predict the
demand for children's outfits. Gahirwal (2013)
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analyzed the amount of sales data trend and
seasonally determined sections and made the
estimates of these sections separately by using HoltWinter and ARIMA methods. There are other
statistical methods employed in the literature. Chen,
Drezner, Ryan and Simchi-Levi (2000) proposed the
forecasting technique for predicting inventory levels
in the supply chain and used a simple moving
average method. Fildes, Goodwin, Lawrence, and
Nikolopoulos (2009) investigated the effectiveness
of a computerized forecasting system of four supply
chain companies. In addition, they used regression
analysis, which consisted of more than 60000
forecasts and outputs of four companies. Matsumoto
and Ikeda (2015) investigated the efficiency of the
forecasting model in auto parts, which are supplied
for second-hand markets by using time series
models.
An artificial neural network (ANN) is another
method that can be widely used to estimate demand
in the supply chain. This method has been generally
preferred by researchers in recent years. Chawla,
Singh, Lamba, Gangwani, and Soni (2019) developed
the ANN model to predict the demand of Walmart
retail corporations in the US. In the supply chain,
artificial neural networks have been used in the
estimation of many different product types. For
example, drink water demand (Nouiri, Ammar,
Belhsen, Jridi, Derbala and Neffati, 2019); daily
demand of product (Ferreira, Martiniano, Ferreira,
Ferreira and Sassi (2016); demand of a customer
product in the supermarket (Slimani, Farissi and
Achchab, 2015); oil demand forecasting in India
(Jebaraj and Iniyan, 2015); automobile demand
forecasting (Wang, Chang and Tzeng, 2011;
Arslankaya and Öz, 2018) and fuel filter product
(Kochak and Sharma, 2015), etc.
In the literature, they are available in hybrid
methods created by integrating different methods.
Chang and Wang (2006) studied the fuzzy logic and
ANN model that was integrated into the fuzzy backpropagation network (FBPN) to predict the sales for
the Printed Circuit Board (PCB) company. Aburto
and Weber (2007) introduced a hybrid intelligent
model combining ARIMA models and ANN for
demand forecasting in Chilean supermarket. Jaipuria
and Mahapatra (2014) integrated two approaches:
Discrete Wavelet Transforms analysis (DWT) and
ANN. They analyzed ARIMA model to test the
efficiency of the proposed model. Sultan and Jasim
(2016) developed hybrid methods based on ANN
and Artificial Bee Colony (ABC) algorithm.
Merkuryeva, Valberga and Smirnov (2018)
59

Endüstri Mühendisliği 31(1), 57-74, 2020

developed three baseline models to estimate
pharmaceutical product demand by using the simple
moving average method, multiple linear regression,
and symbolic regression with genetic programming.
Their results indicated that symbolic regression with
the genetic programming model had been selected as
the most suitable method that has the lowest
absolute error and means deviation value.
Wang et al. (2011) constructed a model to predict the
sales of three different car types (small, sedan and
commercial) in Taiwan by using the Adaptive
Network-Based Fuzzy Interface System Model
(ANFIS) and regression analysis. Their model
consisted of 22 different variables that affect the
buying behaviors for cars. Their results showed that
the ANFIS model gave better results compared to
other methods. Šubelj, Furlan and Bajec (2011)
proposed the automobile fraud detection system by
using the ANN method. Karaatlı, Helvacıoğlu,
Ömürbek, and Tokgöz (2012) used artificial neural
network design to predict the number of future
automobile sales. Their study indicated that the
MAPE score was 16.82 %, and it was seen that the
estimated and realized values were close to each
other. Chen, Yao and Zhang (2018) investigated the
sales forecasts of R brand automobiles by integrating
the date of the historic sale of the automobile
company. Arslankaya and Öz (2018) developed time
series analysis and ANN model to estimate future
automobile sales of the leading company in Turkey.
Their results showed that the ANN method gives
better results than time series analysis. Vahabi,
Seyyedi and Alborzi (2016) developed conceptual
forecasting models by integrating an Adaptive
Neuro-Fuzzy Interface System (ANFIS) with the
Genetic Algorithm (GA) to predict automobile sales
demand in Iran. Their findings indicated that the
integrated models reduced RMSE error and provided
better results than other models, such as ANFIS and
ANN. Shahabuddin (2009) established two different
regression models to understand the variables that
affect the sales of automobiles. As reported by their
results, there was a considerable relationship
between the economic variables and foreign
automobiles sales. Hülsmann, Borscheid, Friedricha
and Reith (2011) evaluated the sales prediction of
German and US-American automobiles by using time
series analysis and classical data mining algorithm.
Fantazzini and Toktamysova (2015) proposed a
multi-dimension model to predict the monthly sales
of ten car brands in Germany. Their results
demonstrated that Google search data performed
better than the case of seasonally-adjusted data.
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Wang et al. (2011) proposed a sales forecasting
method that consisted of 7 variables, which are
automobile sales quantity, coincident indicator, a
leading indicator, wholesale price index, and income.
Then, they predicted the amount of three types of
automobile sales by using ANFIS and ANN models.
Their paper concluded that economic variables were
good indicators to predict Taiwan’s automobile
sales. Pai and Liu (2018) proposed a multivariate
regression model and time series analysis to predict
the monthly vehicle sales demand from February
2008 to August 2017 in the US. They collected data
from Twitter by three keywords, including “buy a
car," "buy track," and "buy a vehicle," and analyzed
by SentiStrength. Their study proved that the
developed hybrid model which contain both
sentiment scores of tweets revealed more accurate
result than four-time series models. Fleurke (2017)
developed an ensemble forecasting method to
aggregate the finding of forecasting, such as the
ARIMA model, Holt-Winters model, etc. Their results
presented that outcomes of the performance scores
for all individual models and their integration, the
Ensemble model outperformed all the other models.
Literature review related to auto automobiles sales
predictions given in Table 1.
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Table 1
Sales Forecasting Study in an Automotive Industry
Authors
Methodology
Data
Indicators
Chen et al.
(2018)

Result

Time serial analysis
and sentimental
analysis
ANFIS and Genetic
Algorithm

20162018

Sales data of three brand car ( R, G, H)

MAPE: 51.6 %

19911996

RSME :
27092.76

Shed
Shahabuddin,
(2009)

regression analysis

19592006

Hülsmann et
al.(2011)

times series analysis, 2007data mining
1010

Fantazzini and
Toktamysova
(2015)

Google data,
nonlinear model

20112014

Karaatlı et al.
(2012)

ANN

20072011

Akyurt (2015)

ANN

20112015

Current rate against USD, inflation rate,
per capita income, loan interest rate,
important tariff, importations value,
housing starts value, total sales
Industrial demand, personal consumption,
discount rate, non-durable goods demand,
durable personal consumption,
population,
New car registration, GDP, personal
income, unemployment rate, interest rate,
consumer prices, gasoline prices, private
consumption, deviation rates
Building construction, consumer
confidence indicators, consumer price
index, euro interbank offered rate, gross
domestic product, production index,
unemployment rate, petrol price
GDP, Reel sector confidence index,
investment expenditure, consumption
expenditure, customer confidence index,
dollar, time
Monthly sales of available domestic cars

Wang et al.,
(2011)

ARIMA, ANN model

MSE: 9292.66,
8730.31

Pai and Liu
(2018)

multivariate
regression models,
time series models
"Time series
forecasting, ANN,
Generalized Linear
Model, Theta,
Random Forest,
Vector Auto
Regression"
Time series analysis,
ANN

20082017

Automobile sales quantity, coincident
indicator, leading indicator, wholesale
price index and income
Sentiment score of tweets, two stock
market

20122017

The unemployment rate, GDP, the
consumer price index

10,30%

20112016

The registered vehicle, GDP, consumer
ANN result:
price index, dollar exchange rate, real
7.44 %
sector confidence index, consumer
confidence index, monthly working hours,
number of models produced

Vahabi et al.
(2016)

Fleurke (2017)

Aslankaya and
Oz (2018)

R^2= 91 %

< %10

< %10

0,1682

7,25%

< 10 %
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price index (CPI). Figure 1 presents the economic
indicators and the amount of automobile sales.
Among these specified indicators, data for the
independent variables were obtained from the
website of The Central Bank of the Republic of
Turkey (TCMB, 2019), and the data for the
dependent variable were obtained from the
production data of Turkey’s leading automotive
companies.

3. Materials and Methods
3.1 Dataset
In this study, while predicting automobile sales, - the
experts determined the indicators as the number of
automobile sales (ASA), time (month), dollar
exchange rate (DER), gross domestic product (GDP),
consumer confidence index (CCI), and consumer
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Figure 1. Obtained Economic Indicators for Turkey Between 2011 And 2018: a) Automobile sales amount, b)
Dollar exchange rate (DER), c) Gross domestic product (GDP), d) Consumer confidence index (CCI) and e)
Consumer price index (CPI).
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These factors are as follows:
1. The number of Automobile sales: It shows the
monthly variation in the number of automobile sales
in Turkey between 2011 and 2018.
2. Gross Domestic Product (GDP): GDP is an economic
indicator that presents the total monetary value of
final goods and services produced within Turkey
during a period of 2011 and 2018.
3. Consumer Price Index (CPI) This is the index that
measures variations in prices of goods and services
purchased by consumers between 2011 and 2018.
4. Dollar Exchange Rate (DER): It shows the monthly
variation in the exchange rate between Dollar and
Turkish lira between 2011 and 2018.
5. Consumer Confidence Index (CCI): Index shows the
monthly variation in household consumption and
saving between 2011 and 2018.
Figures (1a, 1b, 1c, 1d and 1e) show the variations in
the amount of the automobile sales, dollar exchange
rate, gross domestic product, consumer price index,
consumer confidence index, respectively.
3.2 The Proposed Prediction Model
Deep learning is similar to artificial neural networks
in terms of structure. Deep learning has multilayered perceptions that make calculations of
machine learning in multiple layers and learn
required parameters themselves. Recently, deep
learning has become a popular research topic as a
sub-branch of machine learning (LeCun, Bengio and
Hinton, 2015).
Deep Neural Networks (DNN) is a classical neural
network structure with multiple layers between the
input and output layers. With the deepening of the
network, the ability of generalization is claimed to be
better when compared to shallow structures
(Kingma and Ba, 2017; Goodfellow, Bengio and
Courville, 2016). DNN, which employs deep
architectures in standard neural networks (NNs), is
one of the most time-consuming methods among the
machine learning methods of this decade. DNNs can
easily reduce the requirements of feature
engineering and solve more complicated problems
with multiple layers (Bianchini and Scarselli, 2014).
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2018). Several successful applications of deep
learning have been introduced in several areas, such
as image processing (Krizhevsky, Sutskever and
Hinton, 2012; LeCun, Boser, Denker, Henderson,
Howard, Hubbard and Jackel, 1989), natural
language processing (Sarikaya, Hinton and Deoras,
2014), biomedical signal processing (Yildirim, 2018;
Faust et al. 2018), forecasting in healthcare (Jiang,
Chin, Wang, Qu and Tsui, 2017). Particularly, DNN
has achieved good performance to predict future
events based on analysis of past and present data due
to its deep learning architecture (Gashler and
Ashmore, 2016; Hossain, Rekabdar, Louis and
Dascalu, 2015; Hu, Zhang and Zhou, 2016).
In this study, a deep learning model was developed
to predict automobile sales. Due to their
classification and prediction capability, the DNN
model was preferred to employ for this study. Keras
library for Phyton was used to implementation deep
models (Chollet, 2015). A Deep Neural Networks
(DNN) based 8-layer network was designed. In this
network, a dropout layer was placed after 128, 256,
512-unit hidden layers in order to prevent
overfitting. These hidden layers pass 32- and 64-unit
hidden layers respectively and with the sigmoid
activation in the dropout layer, the prediction was
made. Figure 2 presents a block representation of the
proposed DNN model. Table 2 provides information
on detailed layers and parameters of the proposed
DNN model.
While developing the DNN model, a selection based
on the brute-force technique was made by
considering minimum 16 and maximum 512 as the
multiples of two for the numbers of hidden layer
units. As for the numbers of hidden layers to be
placed into the network, the best version was
obtained by starting from the only hidden layer and
in the traditional neural network and increasing. The
processes of the selection of activation functions and
determining hyperparameters were also carried out
with the same techniques and by benefitting from
previous experiences of deep learning.

DNN has become very popular by researchers and
experts (Faust, Hagiwara, Hong, Lih and Acharya,
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CPI

Figure 2. A block representation of the designed DNN model for automobile sales prediction
Table 2
Information on Detailed Layers and Parameters of the proposed DNN Model
Layer Number

Layer Name

Parameter

1

Input

Input_dim=5

2

Dense

128 Units

Sigmoid

3

Dense

256 Units

Relu

4

Dense

512 Units

Relu

5

Dropout

Rate=0.3

-

6

Dense

32 Units

Relu

7

Dense

64 Units

Relu

8

Dense

1 Unit

In this study, research and publication ethics were
followed. It is stated in this article that no
legal/special permission is required. All data sets
used in this study are shown in the references.
4. Experimental Results
For experimental studies, a data set of 6×90
dimensions related to economic indicators obtained
for Turkey between 2011 and 2018 was employed.
The number of automobile sales in the dataset was
used for the input of the network, while other
economic indicators were used for the output. Thus,
in line with the economic indicators used as the input
of the model, automobile sales prediction could be
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Activation Function

Sigmoid
made. In order to carry out detailed performance
assessments on the limited number of datasets in the
DNN model, a 5-fold cross-validation technique was
used in the study. Data were split into equal pieces
for each fold and each fold is used for both training
and test stages. In the study, appropriate weights
were obtained in the training process by training the
model for the 250 epoch period. Adam optimizer
(Kingma and Ba, 2017) was selected for the lost
function optimizer in the prediction and mean
square error (MSE) as the lost function. Data on
input functions were scaled as 0-1 for the
pretreatment. Loss graphs obtained for 5-fold crossvalidation training made by using all input functions
are presented in Figure 3.
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Figure 3. Loss Values Obtained by DNN Model for Each Fold During 250 Epoch Procedure for All Input Functions
As seen in the graphs, training loss value starting at
the level of 0.05 declined to 0.001 at the end of 250
epoch. Similarly, validation loss values remained at
0.01 level. When the loss values for the fold were
examined, an overfitting problem to be considered in
the model did not occur. When all economic
indicators for 5-fold and time (months) information
were used as input, the average loss value of the DNN
model was measured as 0.0106 and standard
deviation as 0.0036. In accordance with the test data
gathered from the training procedure of the model
has been completed, and the model generates
prediction values regarding the amount of
automobiles sales. The prediction performance of
the model was observed by comparing these
prediction values with the actual values. Figure 4
shows prediction values on some folds obtained by
the trained model and actual values with graphs.
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Figure 4. Prediction Results Obtained by DNN Model on Test Data of Some Folds. Continuous Lines and Dashed
Lines Represent Actual and Predicted Automobile Sales Amounts, Respectively.
When prediction graphs are analyzed, it can be seen
that the prediction values of the DNN model and
actual values are close. Especially between
automobile sales predicted for test data of Fold-3 and
the actual amount of sales, there are very small
differences. In this regard, it can be said that the
proposed model can make predictions with high
performance.
To determine the effectiveness of DNN in the
automobile sales prediction problem, a simple 4layer deep network model, which is closer to
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classical neural networks, was designed in this study.
Figure 5 presents the block representation of DNN
consisting of an input layer and two hidden layers.
Hidden layers of 128 and 256 units were placed into
this 4-layer DNN. Hyperparameters of the network
were tuned as the same with 8-layer DNN in order to
have a valid comparison.
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Figure 5. The Block Representation of 4-Layer DNN Developed for Performance Assessment
The 4-layer DNN was assessed on the data set
contains all input functions (i.e., economic indicators
and time). Fold data, which is the same as the
previously used 8-layer network, was employed as
input for this network. For the performance

comparison, loss graphs of both 4-layer and 8-layer
models on Fold-3 data are given in Figure 6.
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Figure 6. Loss Graphs of DNNs on Fold-3 Input Data During Training Stages

When loss graphs are analyzed, it is seen that the
average loss value for the 4-layer network is 0.025

and 0.014 for an 8-layer network. As it is clearly seen
in the graphs, the 8-layer DNN model generates
prediction results with less error rate. Besides, when
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the relationship between training loss values and
validation loss is concerned, the 4-layer network
does not show the same success on validation data in
the training stage. Therefore, it is obvious that the
increase in the number of layers accelerates the
performance.

The graph showing the comparison of the
predictions made by both 4-layer and 8-layer
networks on automobile sales amount, and the
actual amounts are given in Figure 7.
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Figure 7. The Graph on The Comparison of Automobile Sales Prediction of DNN Models (4 and 8- layer)
When the prediction and actual values are compared,
8-layer DNN is observed to produce closer prediction
results. When MSE values in Table 3 for the
prediction values produced by the models are
examined, 335.73 value was obtained for the 4-layer
model and only 79.83 for the 8-layer model.
Prediction values of auto sales are given in Table 3.
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Table 3
Prediction Values for Automobile Sales Produced by DNN Models for Fold-3 Dataset
Samples
Predicted Automobile Sales Amounts
Actual Automobile Sales
From Fold-3
Amounts
4- Layer DNN
8-Layer DNN
Dataset
Sample 1
Sample 2
Sample 3
Sample 4
Sample 5
Sample 6
Sample 7
Sample 8
Sample 9
Sample 10
Sample 11
Sample 12
Sample 13
Sample 14
Sample 15
Sample 16
Sample 17
Sample 18

51.6110
54.0230
46.9850
50.4600
64.1170
62.8780
54.8900
56.3020
45.5660
88.9570
51.7850
80.9260
24.4980
39.0040
63.7460
46.3790
43.5180
67.7660
MSE Values=

59.6828
65.4708
37.2489
73.3664
44.5401
60.0292
43.5320
58.2327
67.2141
40.1646
51.8599
52.4810
32.9492
45.9225
43.7447
36.5534
33.7977
49.4727
335.73

46.9022
40.5110
46.4531
55.7307
52.3196
62.4908
58.7325
53.3492
61.0836
71.1358
48.5389
84.5912
27.2077
28.1633
52.7351
59.5607
46.6971
62.3767
79.83

5. Sensitivity Analysis
In order to analyze the effects of economic indicators
and time parameters on the prediction performance
of the DNN model, datasets were prepared to include
different features. For instance, the effect of time
parameter was tried to be detected by assessing the
performance of the model with a data set which only
used economic indicators without the time
parameter with month information. To that end, 4
different datasets were prepared. In the first dataset,
all economic indicators (DER + GDP + CCI + CPI) were
included, except for the time parameter. In the
second dataset, consumer indices (CCI and CPI) and
time input were included. In the third dataset,
consumer indices were removed and dollar
exchange rate (DER), gross domestic product (GDP)
and time input were included. The last data set only
included time data and the dollar exchange rate
(Time + DER). Various prediction graphs obtained
by the models trained with these datasets for
different folds are given in Figure 8.
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Figure 8. Prediction Graphs Obtained By 8-Layer DNN Model for The Datasets Prepared with Different Attributes,
a) DER, GDP, CCI and CPI features, b) Time, CCI and CPI features, c) Time, DER and GDP features and d) Time and
DER features.
The most remarkable factor in these graphs is that
time information has an active role in prediction.
When Figure 8 is analyzed, it is seen that predictions
made with only economic indicators by excluding
time parameters represent underachievement. In
addition, it is also noteworthy that consumer indices
do not overly change the success of prediction. The
best result for the prediction of automobile sales was
seen to be obtained with time, dollar exchange rate
and gross domestic product attributes (see Figure 8
(c) and Table 4). Table 4 shows the prediction
performance comparison of DNN models and the
attributes of the dataset. The best results were
obtained from 8-layered DNN that fed with Time,
DER and GDP features. The 4-layered DNN has a
lower prediction performance than the 8-layered
DNN. Therefore, the number of layer increments has
a positive effect on performance. Due to more
resource consuming the number of the layer was not
incremented than 8 layers. In this study, an 8-layer
DNN model was determined an optimal model for
prediction.
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Table 4
Performances of DNN Models and Attributes on
Automobile Sales.
Loss Values
Models

Used Attributes

(Mean Loss ±
Stdv)

4 Layer DNN

All Attributes

0.0279 ±0.008

8 Layer DNN

All Attributes

0.0106 ±0.003

8 Layer DNN

DER+GDP+CCI+CPI

0.0327 ±0.011

8 Layer DNN

Time+CCI+CPI

0.0112 ±0.003

8 Layer DNN

Time+DER+GDP

0.0086 ±0.002

8 Layer DNN

Time+DER

0.0107 ±0.002

The main limitation of this study is the less amount
of data used. Further studies should be conducted
with increased data. Besides, comprehensive studies
on performance assessment can be carried out by
using different economic indicators. Future studies
may extend experimental studies by employing
different deep learning methods, such as long shortterm memory networks (LSTM).
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Öz
Barajlar ülkelerin en önemli kritik altyapılarından bir tanesidir. Barajlar içme suyu,
sulama suyu, hidroelektrik enerji sağlamakta ve ayrıca baraj gölleri balıkçılık ve su
sporlarında kullanılmaktadır. Ekonomik önemi ve büyük yapılar olmaları, onları
tehditlere karşı daha savunmasız hale getirir. Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu
Anadolu Bölgesinde bulunan bir baraj için 8 (sekiz) adet insan yapımı veya doğal
olarak meydana gelebilecek afetler(siber saldırı, terörist saldırısı, sabotaj, yangın,
elektrik kesintisi, sel felaketi, deprem ve heyelan) baraj güvenliğinden sorumlu
güvenlik müdürü, baraj koruma bölük komutanı ve barajda görevli bir mühendis
yardımıyla tespit edilmiştir. Daha sonra risklere ait olasılık, frekans ve şiddet
değerleri tespit edilerek Fine-Kinney ve Bulanık Fine-Kinney yöntemleriyle risklere
ait iki farklı risk skoru hesaplanmış ve bunlar karşılaştırılmıştır. Risk ortamının
belirsiz olması ve Fine-Kinney yöntemine göre daha hassas sonuçlar vermesi
sebebiyle Bulanık Fine-Kinney yönteminin kullanılmasının daha doğru sonuçlar
verdiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda terörist saldırısı, deprem ve
heyelanın seçilen baraj için en önemli riskler olduğu tespit edilmiştir.

APPLICATION OF RISK ASSESSMENT WITH FUZZY FINE-KINNEY METHOD
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Abstract
Dams are one of the most important critical infrastructures of any country. They
provide potable water supply, irrigation water, hydroelectric power and also dam
lakes are used fishing and water sports. Economical importance and being large
structures make them more vulnerable to threats. In this study, for a dam in Turkey's
Eastern Anatolia Region 8(eight) man made or natural disasters(cyber attack,
terrorist attack, sabotage, fire disaster, power failure, flood disaster, earthquake
and landslide) were determined with the help of the dam security manager, the
commander of the dam protection company and an engineer working at the dam
and with the help of these people, the probability, frequency and severity values of
the risks were determined and two different risk scores were calculated using the
Fine-Kinney and Fuzzy Fine-Kinney Methods and these results were compared. It has
been determined that using the Fuzzy Fine-Kinney method will give more accurate
results since the risk environment is uncertain and gives more sensitive results than
the Fine-Kinney method. As a result of the study, it was determined that terrorist
attack, earthquake and landslide are the most important risks for the dam.
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1. Giriş
Elektrik üretmek için dünyada en çok kullanılan
yenilebilir enerji kaynağı sudur ve 2010 yılı
verilerine göre dünyada üretilen elektrik enerjisinin
%16’sı barajlar aracılığıyla üretilmektedir. Özellikle
insan nüfusundaki artış ile temiz su ve enerjiye olan
talebin ilerleyen yıllarda daha da artacağı
değerlendirilmektedir (IEA, 2017).
Barajların önemi ve büyüklüğü arttıkça, oluşturduğu
tehditlerin şiddeti de artmaktadır. Barajların
oluşturacağı tehditler deprem, sel, toprak kayması
gibi doğal afetler aracılığıyla olabileceği gibi; siber
saldırı, sabotaj ve terör saldırısı gibi insanlar
tarafından da meydana gelebilmektedir (Baker,
2005). Barajların oluşturduğu tehditler temel olarak
4 parametreye etki etmektedir. Bunlar; insanların
hayatı ve güvenliği üzerine etkisi, ekonomik etkisi,
kritik
fonksiyonlar
üzerindeki
etkisi
ve
ulusal/uluslar arası etkileridir (Sewg, 2015). Her ne
kadar baraj kazaları az rastlanır olaylar olsa da,
meydana geldiklerindeki sonuçlarının ağır olması
sebebiyle,
risk
değerlendirmesi
yapılması
gerekmektedir (Burgherr ve Hirschberg, 2014).
Kritik altyapılardan biri olan barajların risk
değerlendirilmesinin yapılarak meydana gelmesi
istenmeyen sonuçlara karşı önlemler alınması ve bu
sistemlerde çalışanlarda güvenlik kültürünün tahsis
edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple barajlarda
meydana
gelebilecek
kaza
veya
afetlerin
sonuçlarının değerlendirilmesinden önce, hangi
tehdidin veya tehditlerin barajlar için daha önemli
olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin Doğu Anadolu
Bölgesi’nde bulunan bir baraja tehdit oluşturan 8
riskin önem sıralamasını Bulanık Fine-Kinney
metoduyla yapmak ve baraj güvenliğinden sorumlu
yetkililerin dikkatine sunmaktır.
Çalışmanın 2.
Bölümünde
barajların
risk
değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalara ait
literatür taraması yapılmış, 3. Bölümünde sırasıyla
Fine-Kinney Metodu ve Bulanık Fine-Kinney
metotlarıyla ilgili yöntem açıklanmış, 4. Bölümde
Türkiye’de bulunan bir Baraj “X” için tehdit
oluşturabilecek 8 risk, barajda görevli güvenlik
müdürü, baraj koruma bölük komutanı ve yine
barajda görevli bir mühendis yardımıyla tespit
edilmiştir. Daha sonra, yine bu çalışanlar ile birlikte,
risklere ait olasılık, frekans ve şiddet değerleri
hesaplanmış ve bu değerler yardımıyla Fine-Kinney
ve Bulanık Fine-Kinney yöntemleri kullanılarak
risklere ait 2 farklı risk skorları hesaplanmıştır. 5.
Bölüm olan Tartışma bölümünde elde edilen “risk
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skorları” yorumlanmış ve 6. Bölüm olan Sonuç
bölümünde müteakip çalışmalar için teklifler
yapılmıştır.
2. Bilimsel Yazın Taraması
Literatürde büyük yapıların risk değerlendirmesi ile
ilgili birçok çalışma bulunmasına rağmen
(Zavadskas, 2010), yenilenebilir enerji kaynağı olan
barajların risk değerlendirmesi ile ilgili pek fazla
çalışma
bulunmamaktadır.
Barajların
risk
değerlendirmesi ile yapılan ilk çalışmalarda Patev ve
Putcha (2005) ve Hirschberg (1998) risk değerleri
hesaplanırken sadece frekans ve şiddeti kullanmış ve
frekans sıklığı olarak sadece meydana gelmiş olan
kazalar dikkate alınmıştır.
Literatürde yapılan kimi çalışmalarda lineer
regresyon gibi temel istatistik yöntemleri
kullanılmıştır. Bu tür çalışmalar oldukça fazla veriye
ihtiyaç duyan ve sadece belli bir konuda risk
değerlendirmesi yapan çalışmalar olduğu için
uygulanabilirliği oldukça zor bir yöntemdir (Xin,
Xiaohu ve Kalili, 2011).
Bununla birlikte barajların risk değerlendirmesi
yapılırken riskin neler olabileceğinden çok, yapıların
güvenirlik analizine yani inşaat mühendisliği olarak
risklere olan mukavemetine odaklanan çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalarda; hata ağacı analizi(fault
tree analysis) yöntemi (Cheng, 1993), Monte Carlo
simülasyonu (Kwon ve Moon, 2005), first-order
second-moment method (FOSM) (Ganji ve
Jowkarshorijeh, 2012) ve olay ağacı analizi (Caia,
Lullo, Ghetto ve Guadagnini, 2018) yöntemleri
kullanılmıştır. Bu tür çalışmalar evrensel olmakla
birlikte,
sistemin
tamamının
risk
değerlendirmesinde yetersiz olması, farklı risklerin
etkilerini değerlendirmede eksik olması ve
risklerden doğan sebep-sonuç ilişkisini tam olarak
değerlendirememesi sebebiyle tam anlamıyla bir
risk değerlendirmesi yapamamaktadırlar.
Günümüzde kritik tesislerin risk değerlendirmesi
yapılırken kullanılan yöntemlerden bir tanesi de
Bayes Teoremidir. Bayes Teoreminde yönlü düz
ağaçlar yöntemi kullanılarak(direct acyclic graph
(DAG)) risk tanımlanmıştır (Tolo, Patelli ve Beer,
2017). Geçmişte meydana gelen olaylar ve
günümüzdeki riskler arasında geriye ve ileriye doğru
sebep sonuç ilişkisi yapılarak risk değerlendirmesi
yapılmaktadır (Wu, Jiang, Zhang, Skibniewski ve
Zhong, 2015).
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Bayes Teoremi ile sismik risk değerlendirmesi
yapılarak deprem riskinin barajlara etkisi
incelenmiştir. (Bayraktarlı, Ulfkjaer, Yazgan ve
Faber, 2005) Barajlarda meydana gelebilecek
elektrik veya mekanik arızalardan kaynaklı riskleri
analiz eden çalışmada bulunmaktadır (Smith, 2006).
Bir çalışmada ise, Çin’de barajlarda meydana gelmiş
993 küçük çaplı olay verisi kullanılarak ülke geneli
için barajların risk değerlendirmesi yapılmıştır (Xu,
Zhang ve Jia, 2011). Bayes teoremi ve yapısal
güvenilirlik teoremini birleştirerek sel felaketinin,
Çin’de bulunan Three Gorges Barajında oluşturduğu
risk değerlendirmesini inceleyen bir vaka çalışması
da bulunmaktadır (Liu, Guo, Liu, Chen ve Li, 2011).
Bayes teoremi ile Meksika’da yapılan bir çalışmada
10 değişken için Meksika’daki barajların risk
değerlendirmesi yapılmıştır (Napoles, Hernandez,
Escobedo ve Arteaga, 2014). 2017 yılında
Amerika’da Folsom Barajında yapılan bir çalışmada,
yoğun yağışların barajlarda meydana gelebilecek sel
felaketine etkilerini Bayes teoremi ile dolaylı olarak
araştıran bir çalışma yapılmıştır (Costa ve
Fernandes, 2017). İki farklı afet sonucu, deprem ve
sel, baraj setlerinin yıkılması veya suyun kontrolsüz
serbest kalmasıyla meydana gelebilecek afetten,
Çin’in kuzeybatısında bulunan Dadu Nehri üzerine
kurulmuş olan Shuangjiangkou Barajı’nın risk
değerlendirmesi Bayes teoremi ile yapılmıştır (Chen
ve Pengzhi, 2018). Ayrıca Bayes Teoremi ile yapılan,
enerji sektöründeki kazaların risk değerlendirme
çalışmaları da bulunmaktadır (Bouejla, 2014). Bu
yöntem daha sonra Hiyerarşik Bayes Teoremi olarak
geliştirilmiş ve barajların risk değerlendirilmesinde
de kullanılmıştır (Kalinina, Spada ve Burgherr,
2018).
Afetlerin risk değerlendirmesi yapılırken elde fazla
veri olmadığı durumlarda Bulanık Mantık
yönteminin sıkça kullanıldığı görülmektedir. Çin’de
yapılan bir çalışmada depremin bulanık mantık
yöntemiyle bir şehre etki, sonuç ve kayıp
değerlendirmeleri yapılmış ve yorumlanmıştır
(Chongfu, 1996). Afet risk değerlendirmesi için
kullanılan bulanık mantık yöntemi barajların risk
değerlendirmesi için de kullanılmıştır. Bulanık
mantıkla yapılan bir diğer çalışmada, barajların risk
deeğerlendirmesi
yapılırken, AHP
(Analytic
Hierarchy Process) yöntemiyle birlikte kullanılmış
ve çıkan sonuçlar nicel olarak yorumlanmıştır.
Sismik hareketliliğin barajlara etkisini inceleyen bir
araştırmada bulanık mantık ve veri zarflama
yöntemi birlikte kullanılmış ve 2008 yılında Çin’de
meydana gelen Wenchuan depreminden daha
şiddetli bir deprem meydana geldiğindeki sonuçları
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araştırılmıştır (Gao, Wang, Jin, Guoxing ve Lipng,
2015).
Baraj gölleri çevresindeki dağlık alanlardan aşırı
yağış ve deprem gibi sebeplerle baraja doğru
meydana gelebilecek olan toprak kayması barajlar
için önemli risklerden bir tanesidir. 2017 yılında
Çin’in Maoxian bölgesindeki barajda meydana gelen
4. seviye toprak kayması sonucunda yapılan risk
değerlendirmesinde bulanık mantık yöntemi
kullanılmış ve toprak kayması sonucunda meydana
gelebilecek zararların ve maliyetlerinin tahmin
edilebileceği değerlendirilmiştir (Liao, Yang, Xu, Xu
ve Zhou, 2018). Brezilya’nın güneyinde bulunan
Simplicio Barajı için yapılan bir çalışmada ise, barajın
yıkılması durumundaki sosyoekonomik ve çevresel
etkileri bulanık ahp yöntemiyle hesaplanmış ve
yorumlanmıştır (Ribas ve Díaz, 2019).
Türkiye’de bulanık mantık yöntemi ile barajların risk
değerlendirmesinin
yapıldığı
çalışmalar
bulunmaktadır. Uluslar arası bir şirket tarafından
yapımı planlanan bir baraj inşaatının maliyeti için
risk değerlendirmesi yapılmış (Dikmen, Birgonul ve
Han, 2007), ekonomik olarak yapılıp, yapılmaması
konusu araştırılmıştır. İstanbul’da meydana
gelebilecek olan kuraklık ile yapılan bir çalışmada
ise, risk değerlendirmesi yapılırken bulanık mantık
yöntemi kullanılmış ve olası kuraklık durumunun
etkileri araştırılıp değerlendirilmiştir (Kahraman ve
Kaya, 2009). Bulanık Mantık yöntemiyle yapılan
başka bir çalışmada (Kucukali, 2011) risk faktörü
literatürde geçtiği şekilde ayrı ayrı hesaplanmamış,
değişkenlere sadece
tahmini risk skorları
uygulanmış ve çıkan sonuç yorumlanmıştır.
Yapılan bütün çalışmalarda risk çeşitlerinden çok
meydana getirdikleri etkiler ölçülmeye çalışılmıştır.
Bu yüzden bütün çalışmalar şimdiye kadar meydana
gelmiş tehditler üzerinden yapılmıştır. Bu çalışmada
yapıldığı gibi öncelikli olarak tehdit oluşturan
risklerin tespit edilmesinin daha doğru olacağı
tarafımızdan değerlendirilmektedir.
3.Yöntem
3.1. Fine-Kinney Risk Analizi
Fine-Kinney metodu, risklerin önem derecelerine
göre sıralanmasını, hangi işlere öncelik verilmesini
ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması
konularında kullanılan bir tekniktir. 1976 yılında
G.F. Kinney and A.D Wiruth tarafından geliştirilen
yöntem inşaat ve çimento sektöründe yaygın olarak
kullanılmaktadır (Özgür, 2013). Nicel risk analiz
yöntemi olan Fine - Kinney risk analizinde olasılık
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(O) , frekans (F) ve şiddet (Ş) olmak üzere üç
parametre bulunmakta ve tehlikelerin risk skoru bu
üç parametrenin çarpımından meydana gelmektedir.
Elde edilen risk puanı; kabul edilebilir risk, olası risk,
önemli risk, yüksek risk ve çok yüksek risk olmak
üzere 5 sınıfta toplanmaktadır.
Yapılan bu çalışmada araştırma ve yayın etiğine
uyulmuştur.
Fine-Kinney risk analizinde kullanılan olasılık
göstergesi Tablo 1’de; frekans göstergesi Tablo 2’de;
şiddet göstergesi Tablo 3’de ve risk puanına ait
sınıflandırma göstergesi Tablo 4’de verilmiştir.
Kinney ve Wiruth, 1976 yılında yapmış olduğu
çalışmada 10’ luk skala ile referans noktası olarak
belirlediği ‘Yüksek Kuvvetli İhtimal’ i daha önceden
meydana gelmiş, tekrarı mümkün olan ve gelecekte
olacak olan olay olarak tanımlamış ve bu değere 10
atamıştır. Diğer bir referans noktası olan ‘Oldukça
Düşük İhtimal’ i değerine 1’ i atamıştır. Olasılık
skalasının en düşük değerini oluşturan ‘Neredeyse
İmkansız’ olasılığının değerine de 0,1 değerini
vererek ara değerler ise deneyime bağlı olarak
azalan değerler olarak oluşturmuştur (Oturakçı,
2017).
Tablo 1
Fine-Kinney Olasılık Değerler
Olasılık
Yüksek Kuvvetli İhtimal
Kuvvetli İhtimal
Seyrek Ancak Muhtemel
Oldukça Düşük İhtimal
Zayıf İhtimal
Pratik Olarak İmkansız
Neredeyse İmkansız

Değer
10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

Kinney ve Wiruth, yine aynı çalışmasında frekans
değerleri için de bir skala tablosu oluşturmuştur.
Frekans göstergesindeki referans değerleri 10 ve 0,5
aralığından oluşmaktadır. Frekans tablosunda
riskler saatlik, günlük, yıllık gibi zaman bazında
meydana gelme sıklıklarına göre sınıflandırılmıştır.
Tablo 2’de de görüldüğü gibi belirlenen riskin
frekansı ‘saatlik’ ise riskin ‘sürekli’ oluştuğu kabul
edilmekte ve risk değerinin oluşmasında kullanılan
frekans değeri tablodaki en yüksek değer 10 ve en
düşük değer 0.5 olarak tespit edilmiştir (Kokangul,
Polat ve Dağsuyu, 2017).
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Tablo 2
Fine-Kinney Frekans Değerleri
Frekans
Sürekli ( Saatlik)
Sıklıkla (Günlük)
Ara Sıra (Haftalık)
Nadir (Aylık)
Seyrek (Yıllık)
Oldukça Seyrek (Yılda belki 1)

Değer
10
6
3
2
1
0,5

Risk puanın hesaplanmasında üçüncü değişkeni olan
şiddet için hazırlanan değerler tablosunda risk
sonucunda oluşan maliyet ve/veya hasar miktarı
dikkate alınmaktadır. Bu hesaplama sonucunda elde
edilen şiddet skala tablosu Tablo 3’de yer
almaktadır. Burada oluşturulan skala da şiddetin
oluşturacağı maliyet ve/veya ölüm oranı dikkate
alınarak değerler belirlenmiştir (Kokangul, Polat ve
Dağsuyu, 2017).
Tablo 3
Fine-Kinney Şiddet Değerleri
Şiddet
Facia (>107 $ zarar) birden fazla ölümlü
kaza(sel, yangın, deprem, hortum)
Felaket (>106 $ zarar) öldürücü kaza
Çok ciddi ( >105 $ zarar) yaralanma, iş
kaybı
Ciddi (>104 $ zarar) yaralanma, ilk yardım
Önemli (>103 $ zarar) dahili ilk yardım,
yaralanma
Fark Edilebilir (>102 $ zarar)

Değer
100
40
15
7
3
1

Belirlenen riske bağlı olarak olasılık, frekans ve
şiddet değerleri ilgili tablolarından elde edilmekte ve
üç parametre birbiri ile çarpılarak risk skoru tespit
edilmektedir. Elde edilen risk değerleri Tablo 4’e
göre sınıflandırılmaktadır (Kokangul, Polat ve
Dağsuyu, 2017).
Tablo 4
Fine-Kinney Risk Değerleri
Risk Skoru
Risk durumu
R>400
Çok Yüksek Risk- Derhal tedbir
alınmalı
200<R<400
Yüksek Risk- Kısa vadeli eylem
planına alınmalı
70<R<200
Önemli Risk- Dikkatle İzlenmeli
20<R<70
Olası Risk- Eylem Planına
alınmalıdır.
R<20
Kabul Edilebilir- Acil Eylem
gerekmeyebilir.
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3.2. Bulanık Fine - Kinney Metodu
Fine
Kinney
risk
analiz
yönteminde
parametrelerinin
puanlandırılması
sırasında
karşılaşılan belirsizliği ortadan kaldırmak için
olasılık,
frekans
ve
şiddet
parametreleri
bulanıklaştırılırmış
ve
karar
kuralları
oluşturulmuştur. Aşağıda görüldüğü gibi Bulanık
Fine - Kinney yaklaşımında olasılık, frekans ve şiddet
parametreleri girdi; Risk Skoru değeri de çıktı olarak
belirlenmiştir. Üçgen üyelik fonksiyonlarına sahip
girdiler ve çıktı için oluşturulan karar kurallarında
“mamdani min max” metodu kullanılmış olup Matlab
Fuzzy Logic Designer programında kodlanmıştır
(Gul ve Celik, 2018).

Olasılık, frekans ve şiddet girdileri ve Risk Skoru
çıktısı için oluşturulan üçgen üyelik fonksiyonları
sırasıyla Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de
verilmiştir. Üyelik fonksiyonları oluşturulurken
parametreye ait değerler tablosunda bulunan bir alt
ve bir üst değerden faydalanılmıştır. Örneğin Tablo
5’de bulunan olasılık parametresinde yer alan
“Kuvvetli İhtimal” bulanıklaştırılırken “Yüksek
Kuvvetli İhtimal” e ait “10” değeri ve “Seyrek Ancak
Muhtemel” e ait “3” değeri üyelik fonksiyonuna dâhil
edilerek “Kuvvetli İhtimal” in üyelik fonksiyonu
(3,6,10) olarak belirlenmiştir.

Şekil 1. Bulanık Fine-Kinney Tasarımı
Tablo 5
Olasılık parametresi için bulanık ölçek
Olasılık
Yüksek Kuvvetli İhtimal
Kuvvetli İhtimal
Seyrek Ancak Muhtemel
Oldukça Düşük İhtimal
Zayıf İhtimal
Pratik Olarak İmkansız
Neredeyse İmkansız

Fine-Kinney Değeri

Bulanık Fine-Kinney Üçgen
Üyelik Fonksiyonu

10
6
3
1
0,5
0,2
0,1

(6, 10, 10)
(3, 6, 10)
(1, 3, 6)
0,5, 1, 3)
(0,2, 0,5, 1)
(0,1, 0,2, 0,5)
(0, 0,1, 0,2)

Olasılık parametresine ait Tablo 5’de bulunan en alt
seviyedeki üçgen üyelik fonksiyonun alt değeri, FineKinney yöntemindeki olasılık değişkenine ait en alt
seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin Tablo
5’de bulunan olasılık parametresinde “Neredeyse
İmkânsız” a ait üyelik fonksiyonu (0,0,1,0,2) olarak
tanımlanmıştır. Parametreye ait tabloda bulunan en

üst seviyedeki üçgen üyelik fonksiyonuna ait üst
değer,
Fine-Kinney
yöntemindeki
olasılık
değişkenine ait en üst seviyedeki değerle aynı
alınmıştır. Örneğin Tablo 5’de bulunan olasılık
parametresinde “Yüksek Kuvvetli İhtimal” e ait
üyelik fonksiyonu (6,10,10) olarak alınmıştır (Gul ve
Celik, 2018).

79

Endüstri Mühendisliği 31(1), 75-86, 2020

Journal of Industrial Engineering 31(1), 75-86, 2020

Tablo 6
Frekans parametresi için bulanık ölçek
Frekans
Sürekli ( Saatlik)
Sıklıkla (Günlük)
Ara Sıra (Haftalık)
Nadir (Aylık)
Seyrek (Yıllık)
Oldukça Seyrek (Yılda 1)

Bulanık Fine-Kinney Üçgen
Üyelik Fonksiyonu
(6, 10, 10)
(3, 6, 10)
(2, 3, 6)
(1, 2, 3)
(0,5, 1, 2)
(0, 0,5, 1)

Fine-Kinney Değeri
10
6
3
2
1
0,5

Frekans parametresine ait Tablo 6’da bulunan en alt
seviyedeki üçgen üyelik fonksiyonun alt değeri, FineKinney metodunda kullanılan frekans değişkenine
ait en alt seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin
Tablo 6’da bulunan frekans parametresinde
“Oldukça Seyrek” e ait üyelik fonksiyonu (0,0,5,1)
olarak tanımlanmıştır. Parametrelere ait tablolarda

bulunan en üst seviyede üçgen üyelik fonksiyonunda
bulunan üst değer, Fine-Kinney metodundaki en üst
seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin Tablo
6’da bulunan frekans parametresinde “Sürekli” ye ait
üyelik fonksiyonu (6,10,10) olarak alınmıştır.

Tablo 7
Şiddet parametresi için bulanık ölçek
Şiddet

Fine-Kinney
Değeri

Bulanık Fine-Kinney
Üçgen Üyelik
Fonksiyonu

100

(40,100,100)

40
15
7
3
1

(15,40,100)
(7,15,40)
(3,7,15)
(1,3,7)
(0,1,3)

Facia (>107 $ zarar) birden fazla ölümlü kaza
(sel/yangın/deprem/hortum)
Felaket (>106 $ zarar) öldürücü kaza
Çok ciddi ( >105 $ zarar) yaralanma/ iş kaybı
Ciddi (>104 $ zarar)/ yaralanma/ dış ilk yardım
Önemli (>103 $ zarar) dahili ilk yardım/yaralanma
Fark Edilebilir (>102 $ zarar) ucuz atlatma/kesik
Şiddet parametresine ait tablo 7’de bulunan en alt
seviyedeki üçgen üyelik fonksiyonun alt değeri, en
alt seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin Tablo
7’de bulunan şiddet parametresinde “Fark Edilebilir”
e ait üyelik fonksiyonu (0,1,3) olarak tanımlanmıştır.
Parametreye ait tabloda bulunan en üst seviyedeki

üçgen üyelik fonksiyonunda bulunan üst değer, FineKinney yönteminde şiddet parametresine ait en üst
seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin Tablo
7’de bulunan olasılık parametresinde “Facia” ya ait
üyelik fonksiyonu (40,100,100) olarak alınmıştır.

Tablo 8
Risk Skoru İçin Bulanık Ölçek
Risk Skoru
Risk Durumu
R>400
200<R<400
70<R<200
20<R<70
R<20

80

Çok Yüksek Risk-Derhal Tedbir Alınmalı
Yüksek Risk-Kısa Vadeli Eylem Planına Alınmalı
Önemli Risk-Dikkatle İzlenmeli
Olası Risk-Eylem Planına Alınmalıdır
Kabul Edilebilir-Acil Eylem Planı Gerekmez

Bulanık Fine-Kinney Üçgen
Üyelik Fonksiyonu
(300,400,400)
(200,300,400)
(70,200,300)
(20,70,200)
(0,20,70)
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Risk Skoruna ait tablo 8’de bulunan en alt seviyedeki
üçgen üyelik fonksiyonun alt değeri, Fine-Kinney
yöntemindeki risk skoruna ait en alt seviyedeki
değerle aynı alınmıştır. Örneğin Tablo 8’de bulunan
“Kabul Edilebilir” e ait üyelik fonksiyonu (0,20,70)
olarak tanımlanmıştır. Parametreye ait tabloda
bulunan en üst seviyedeki üçgen üyelik
fonksiyonunda bulunan üst değer, Fine-Kinney
yönteminde kullanılan risk skoru parametresine ait
en üst seviyedeki değerle aynı alınmıştır. Örneğin
Tablo 8’de bulunan risk skoru parametresinde “Çok
Yüksek Risk” e ait üyelik fonksiyonu (300,400,400)
olarak alınmıştır.
Risk değerlendirme yöntemi olarak kullanılan FineKinney yönteminde, risk seviyelerinin hesaplanması
ve risklerin önem derecesine göre sıralanması
yapılırken bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Özellikle
belirsizliğin yüksek olduğu kritik tesislerin risk
değerlendirmesi yapılan durumlarda ara değerlerin
kullanılamaması klasik Fine-Kinney yöntemi için bir
eksikliktir. Bu sebeple kritik tesis olan barajların risk
değerlendirmesi yapılırken Bulanık Fine-Kinney
yönteminin kullanılmasının daha doğru sonuçlar
vereceği değerlendirilmektedir.

4. Bulgular
Yapılan çalışmanın bu aşamasında Türkiye’nin Doğu
Anadolu Bölgesinde bulunan bir Baraj X’e ait 8
tehdit, daha önce meydana gelmiş olaylar(terör
saldırısı, elektrik arızası, deprem ve toprak kayması)
ve barajlar için olması muhtemel riskler(siber
saldırı, sabotaj, yangın ve sel felaketi) baraj
güvenliğinden sorumlu olan güvenlik müdürü, baraj
koruma bölük komutanı ve barajda görevli olan bir
mühendis ile yapılan görüşmeler neticesinde tespit
edilmiştir. Bu tehditler kısaca; siber saldırı, terör
saldırısı, sabotaj, yangın, elektrik arızası, sel felaketi,
deprem ve toprak kaymasıdır. Öncelikle bu
tehditlere ait olasılık, frekans ve şiddet değerleri risk
tespitinde olduğu gibi ilgili barajdan sorumlu olan
güvenlik müdürü, baraj koruma bölük komutanı ve
barajda görevli olan bir mühendis yardımıyla yapılan
görüşmeler neticesinde ayrı ayrı tespit edilmiş ve
Fine-Kinney Risk skoru hesaplanmıştır. Daha sonra
Bulanık Fine-Kinney risk skoru bulunmuş ve bu iki
farklı skor karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Tablo 9’da tespit edilen risklerine ait olasılık, frekans
ve şiddet değerleri Fine-Kinney metoduyla tek tek
hesaplanmış
ve
risk
skorlarına
göre
değerlendirmeleri yapılmıştır.

Tablo 9
Fine-Kinney Risk Analizi Tablosu
Sıra

Risk

1

Siber
Saldırı

2

Terör
Saldırısı

3

4
5
6
7
8

Sabotaj

Yangın
Elektrik
Arızası

Tehlikeler
Barajlarda bulunan dijital
sistemlerin siber
saldırılar ile bozulması,
işlevsiz hale getirilmesi
Görerek ve görmeyerek
silahlarla yapılan
saldırılar, araçlı veya
canlı bomba türü saldırı
Çalışanlar tarafından
veya tesise girip çıkan
kişiler tarafından yapılan
kundaklama, zehirleme
gibi saldırılar
Kazaen veya kasıtlı
olarak
Kazaen veya kasıtlı
olarak

Olasılık

Frekans

Şiddet

Risk
Skoru

Değerlendirme

0,5

0,5

40

10

Kabul Edilebilir
Risk

10

3

15

450

Çok Yüksek Risk

6

1

40

240

Yüksek Risk

3

1

15

45

Olası Risk

6

1

15

90

Önemli Risk

Sel Felaketi

Doğal Afet

3

1

40

120

Önemli Risk

Deprem

Doğal Afet

3

2

100

600

Çok Yüksek Risk

Toprak
Kayması

Doğal Afet

6

2

40

480

Çok Yüksek Risk
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Risk skoru tespit edilirken 8 tehlike için olasılık,
frekans ve şiddet değerleri tablo 1, tablo 2 ve tablo
3’den faydalanarak, o baraja ait değerler tespit
edilmiş ve bu değerler yardımıyla 8 tehdit için risk
skoru hesaplanmıştır.
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Tablo 9’da görüldüğü gibi Fine-Kinney metoduna
göre baraj için terör saldırısı, deprem ve toprak
kayması çok yüksek risk; sabotaj yüksek risk;
elektrik arızası, sel felaketi önemli risk; yangın olası
risk ve siber saldırı kabul edilebilir risk olarak tespit
edilmiştir.

Tablo 10
Bulanık Fine-Kinney Risk Analizi Tablosu
Sıra
1
2

Risk
Siber Saldırı
Terör Saldırısı

3

Sabotaj

4
5
6

Değerlendirme

30

Olası Risk

368

Yüksek Risk

300

Yüksek Risk

Kazaen veya kasıtlı olarak

96,7

Önemli Risk

Elektrik Arızası

Kazaen veya kasıtlı olarak

190

Önemli Risk

Sel Felaketi

Doğal Afet

190

Önemli Risk

Deprem

Doğal Afet

368

Yüksek Risk

Toprak Kayması

Doğal Afet

368

Yüksek Risk

Bulanık Fine-Kinney yöntemiyle 8 tehlikeye ait risk
skorları hesaplanırken olasılık parametresi için tablo
5; frekans parametresi için tablo 6; şiddet
parametresi için tablo 7’de bulunan üçgen üyelik
fonksiyonları kullanılmıştır.
Bulanık Fine-Kinney metoduyla risk skorları
hesaplanmış ve Tablo 8’e göre risklerin seviyelerine
bakıldığında; terör saldırısı, sabotaj, deprem ve
toprak kaymasının yüksek risk; yangın, elektrik
arızası, sel felaketinin önemli risk ve siber saldırının
olası risk oluşturduğu anlaşılmıştır.
5. Tartışma
Barajlar; elektrik üretimi, tarım alanlarının
sulanması, içme ve endüstriyel alanlarda
kullanılmak üzere düzenli olarak su temin etmesi
başta olmak üzere, bir sürü faydası olan kritik
yapılardır. Özellikle enerji üretiminde fosil yakıtların
azalması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha
çok talep olması sebebiyle enerji üretiminde artan
bir değere sahiptir. Ayrıca barajların maliyetinin
yüksek ve büyük yapılar olması sebebiyle, zarar
görmeleri veya en kötü durum olarak yıkılmaları
82

Bulanık Risk Skoru

Yangın

7
8

Tehlikeler
Barajlarda bulunan dijital sistemlerin
siber saldırılar ile bozulması, işlevsiz
hale getirilmesi.
Görerek ve görmeyerek silahlarla
yapılan saldırılar, araçlı veya canlı
bomba türü saldırı
Çalışanlar tarafından veya tesise girip
çıkan kişiler tarafından yapılan
kundaklama, zehirleme gibi saldırılar

halinde, çevreye ve ekonomiye vereceği zararın da
büyük olacağı kesindir. Bununla birlikte herhangi bir
kritik tesisin zarar görmesi, bulunduğu ülkenin
itibarını da oldukça olumsuz etkileyebilecek bir
durumdur.
Yukarıda belirtilen gerekçeler başta olmak üzere,
barajların emniyeti ve bu emniyetin devamlılığı çok
önemlidir. Özellikle kritik tesis güvenliği için çalışan
personelde güvenlik kültürünün tesis edilmesi
gerekmektedir. Bunun içinde, güvenliği sağlayan
personel tarafından kritik tesisi hangi tehdide veya
tehditlere karşı korunduğu konusu doğru bir şekilde
öğretilmelidir. Bu çalışmanın amacı da, belirlenen bir
baraj için olması en muhtemel risklerin belirlenmesi
ve bu risklerin kendi aralarında önem sıralamasının
oluşturulması olmuştur. Bu maksatla insan yapımı
veya doğal bir afet oluncaya kadar olan dönem “Risk
Yönetimi”, afet meydana geldikten sonraki dönem
“Kriz Yönetimi” dönemini oluşturmaktadır. Risk
yönetiminin maliyetinin kriz yönetimine göre düşük
olması ve afetin olumsuz sonuçlarını ciddi şekilde
azaltacağı sebebiyle risk yönetiminin etkin verimli
yapılması gerekmektedir.
Siber saldırı riski için Fine-Kinney yöntemiyle risk
skoru “kabul edilebilir risk” olarak hesaplanırken,
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Bulanık Fine-Kinney yöntemiyle risk skorunun “olası
risk” olduğu görülmektedir. Bu durumda siber
saldırı riski için eylem planı hazırlanmalı ve
muhtemel
tehditler
konusunda
personel
eğitilmelidir.

felaketinin risk skorunun “önemli risk” olması
sebebiyle, dikkatle takip edilmesi ve yıllık eylem
planında bu tehditlere yönelik tedbirlerin
alınmasının önemli olacağı düşünülmektedir.
Deprem ve toprak kayması risklerinin Fine-Kinney
metoduna göre risk skorlarının “çok yüksek risk”
çıkmasına rağmen, Bulanık Fine-Kinney metoduna
göre risk skorları “yüksek risk” çıkmıştır. Bu risk
skorları, Baraj’ın deprem bölgesinde olmasının
faaliyetlerini aksatacak seviyede olmadığını, fakat
yüksek risk oluşturması sebebiyle meydana geldiği
takdirde
ciddi
hasarlar
oluşturabileceğini
göstermektedir. Bu sebeple, olası bir deprem veya
toprak kayması felaketinde, tehditleri ve hasarları
azaltıcı çalışmaların acilen yapılmasının doğru
olacağı değerlendirilmektedir.

Yapılan
çalışmada
ortaya
çıkan
sonuçlar
incelendiğinde; terör riski için Fine-Kinney
metoduyla risk skoru “çok yüksek risk” olarak
belirlenmesine rağmen, Bulanık Fine-Kinney
yöntemiyle risk skoru “yüksek risk” olarak
belirlenmiştir. Bu durumda Baraj’ın faaliyetlerini
durdurması gerekecek kadar ciddi bir durumun
olmadığı, ancak kısa vadede terör riski olan tehditler
için tedbir alınması gerektiği anlaşılmaktadır.
Sabotaj riski için risk skoru iki yöntemle de “yüksek
risk” olarak hesaplanmıştır. Bu durumda sabotaj
riskini oluşturan tehditler için kısa vadede
önlemlerin
alınmasının
faydalı
olacağı
değerlendirilmektedir.

Yapılan bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Anadolu
Bölgesi’nde bulunan bir Baraj için risk teşkil eden
tehditler, yine bu barajda görevli olan uzmanlar
yardımıyla tespit edilmiştir. Tespit edilen 8 riskin,
önce Fine-Kinney yöntemiyle risk skoru, daha sonra
Bulanık Fine-Kinney metoduyla risk skoru
hesaplanmıştır. Tablo 11’de bulunan risk skorları
karşılaştırılmıştır.

Yangın riski için Fine-Kinney yöntemiyle risk skoru
“olası risk” olarak belirlenmişken, Bulanık FineKinney metoduyla risk skoru “önemli risk” olarak
belirlenmiştir. Yangın, elektrik arızası ve sel

Tablo 11
Fine-Kinney ve Bulanık Fine-Kinney Risk Skorlarının Karşılaştırılması
Sıra

Risk

1

Siber Saldırı

2

Terör
Saldırısı

3

Sabotaj

4

Yangın
Elektrik
Arızası

5

Tehlikeler

Fine Kinney
Risk
Skoru

Barajlarda bulunan dijital
sistemlerin siber saldırılar ile
bozulması, işlevsiz hale
getirilmesi.
Görerek ve görmeyerek
silahlarla yapılan saldırılar,
araçlı veya canlı bomba türü
saldırı
Çalışanlar tarafından veya
tesise girip çıkan kişiler
tarafından yapılan kundaklama,
zehirleme gibi saldırılar
Kazaen veya kasıtlı olarak

Değerlendirme

Bulanık FineKinney Risk Skoru

Değerlendirme

10

Kabul Edilebilir
Risk

30

Olası Risk

450

Çok Yüksek Risk

368

Yüksek Risk

240

Yüksek Risk

300

Yüksek Risk

45

Olası Risk

96,7

Önemli Risk

Kazaen veya kasıtlı olarak

90

Önemli Risk

190

Önemli Risk

6

Sel Felaketi

Doğal Afet

120

Önemli Risk

190

Önemli Risk

7

Deprem
Toprak
Kayması

Doğal Afet

600

Çok Yüksek Risk

368

Yüksek Risk

Doğal Afet

480

Çok Yüksek Risk

368

Yüksek Risk

8

Bulunan sonuçlar neticesinde, siber saldırı riskinin
ihmal edilebilir bir risk olmadığı, tedbir alınması
gereken bir risk olduğu anlaşılmıştır. Bununla
birlikte çok yüksek risk olarak belirlenen terör,

deprem ve toprak kayması risklerinin de Bulanık
Fine-Kinney yöntemine göre çok yüksek riskler
olmadığı, ancak yüksek riskler olduğu anlaşılmıştır.

83

Endüstri Mühendisliği 31(1), 75-86, 2020

Yapılan çalışmada görüldüğü gibi bazı risklere ait
risk skorları Bulanık Fine-Kinney yöntemiyle
değişmiştir. Bunun en büyük sebebi riskleri tespit
etmek için kullanılan olasılık, frekans ve şiddet
parametrelerine
belli
aralıklarda
değerler
verilmesidir ve bu sayede daha doğru sonuçların
ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Çünkü meydana
gelebilecek bir riskin olma ihtimali, olma sıklığı ve
meydana geldiğinde yaratacağı zararı tek bir değerle
açıklamak her zaman doğru sonucu vermeyebilir. Bu
sebeple kritik tesislerle ilgili yapılan risk
değerlendirmesi çalışmalarında Bulanık Fine-Kinney
yönteminin kullanılmasının daha uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
6. Sonuçlar
Bu çalışmayla, kritik bir tesis olan bir baraj için
belirlenmiş 8 riske ait risk skoru Fine-Kinney ve
Bulanık Fine-Kinney metotlarıyla hesaplanmış ve
karşılaştırılmıştır.
Genellikle
işletmeler
için
kullanılan bu yöntem ilk defa kritik bir tesis için
kullanılmış ve anlamlı sonuçlar çıktığı görülmüştür.
Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan ve zarar
görmesi halinde ekonomik, toplumsal ve devletin
itibarını olumsuz etkileyebilecek riskler ve bu
risklerin seviyeleri tespit edilmiştir. Çalışmanın
sonucu sayesinde, barajın güvenliğinden sorumlu
olan yöneticilerin kısa, orta ve uzun vadeli güvenlik
planlarını daha doğru bir şekilde yapabilmeleri
hedeflenmiştir.
İster insan tarafından yapılan bir saldırı olsun, ister
doğal olarak meydana gelmiş bir afet olsun, afet
meydana gelene kadar ki dönem “Risk Yönetimi”,
afet meydana geldikten sonraki dönem ise “Kriz
Yönetimi”ni oluşturmaktadır. Bu sebeple, barajların
risk değerlendirmesi yapılan bir çalışmadan sonra,
meydana gelmiş bir afet sonrası, barajlarda kriz
yönetiminin çalışılmasının uygun olacağı tarafımızca
değerlendirilmektedir. Bu şekilde kritik tesis
yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla incelenmiş
olunacağı düşünülmektedir.
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Çıkar Çatışması
Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması
beyan edilmemiştir.
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Öz
Daha küçük partilerle daha esnek üretimin gerçekleştirilebildiği üretim sistemleri
şirketler için günümüz pazar koşullarında çok önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı
giderebilmek için şirketler yalın üretim tekniklerinden faydalanmaktadır. Yalın
üretim, işletmelerin kaynak tüketip değer oluşturmayan her faaliyeti azalttıkları
bir üretim sistemidir. Bu çalışmada yalın üretimin metotlarından olan SMED
(Single Minute Exchange of Die: Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi) kullanılmıştır.
SMED iki farklı parça arasındaki üretim geçişi için gerekli hazırlık süresini
kısaltmaya ve üretimde esneklik sağlamaya yönelik kullanılan bir yöntemdir.
Çalışma kapsamında SMED, ağır sanayi sektöründe boru bağlantı elemanları
üretimi yapan bir çelik boru firmasındaki bir pres makinesinde kalıp değişim
sürelerinin iyileştirilmesi için kullanılmıştır. Örnek bir kalıp değişim işlemi seçilmiş,
video analiz yöntemi kullanılarak zaman etüdü ile mevcut hazırlık süreleri tespit
edilmiştir. İşletmede ürün geçişinde iç ve dış kalıp olmak üzere iki farklı kalıp
değişim işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerdeki tüm adımlar detaylı olarak
incelenmiş ve israfların en aza indirilmesi için öneriler sunulmuştur. Paralel
yapılabilecek operasyonların belirlenmesi, operatör atamaları, metot etüdü, 5S ve
standardizasyon çalışmaları sonucunda kalıp değişim sürecindeki iç kalıp değişim
süresi 51 dakikadan 17 dakikaya, dış kalıp değişim süresi ise 184 dakikadan 70
dakikaya indirilmiştir. Kalıp değişim süresinde toplamda % 63 iyileştirme
sağlanmıştır. Ayrıca kalıp değişimi için ergonomik inceleme yapılarak operatörün
hazırlık süresince harcadığı gücün 299 Watt’tan 165 Watt’a indiği görülmüştür.

LEAN PRODUCTION AND SMED STUDY FOR SETUP TIMES IN STEEL PIPE MANUFACTURING
Keywords
Lean Manufacturing
SMED
5S
Standardization

*Sorumlu

Abstract
Production systems where more flexible production can be realized with smaller
parties is a very important need for companies in today's market conditions. In
order to meet this need, companies benefit from lean manufacturing techniques.
Lean production is a production system in which businesses eliminate operations
that consume resources and do not create value. In this study, SMED (Single Minute
Exchange of Die), which is one of the methods of lean production, was used. SMED
is a method used to shorten the setup time required for production transition
between two different parts and to provide flexibility in production. In the scope of
the study, SMED was used to improve the mold change times in a press in a steel
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pipe company which produces pipe fittings in the heavy industry sector. Setup times
were determined by using video analysis method in a sample mold change process.
Two different mold changing processes are carried out in the plant during the
product transition. All the steps in these procedures were examined in detail and
suggestions for minimizing waste were presented. As a result of the determination
of operations which can be done in parallel, operator assignments, method study,
5S and standardization studies, the internal mold change time in the mold change
process has been reduced from 51 minutes to 17 minutes, and the external mold
change time has been reduced from 184 minutes to 70 minutes. A total of 63%
improvement was achieved in the mold change time. In addition, ergonomic
analysis for mold change was made and the power consumed by the operator
during the preparation period decreased from 299 Watts to 165 Watts.
Research Article
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Submission Date
: 21.11.2019
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1. Giriş
Günümüzde müşteriler yüksek kalitede, kısa sürede
karşılanabilen çok çeşitli ürünleri talep etmektedir.
Üretim sektöründeki firmalar gittikçe daha rekabetçi
bir dünyada hayatta kalmak için müşteri taleplerini
karşılamalıdır. Ferrdás ve Salonitis (2013), bu
sorunun çözümünü yalın üretim araçlarının
uygulanmasında ve aynı zamanda müşteri
gereksinimlerinin çoğunun karşılanmasına izin
vermesi gereken müşteri çekmeye dayalı üretimin
kullanılması yoluyla görmektedir. Müşteri bazında
çekme üretimi, makinedeki tip değişimi ile yakından
ilgilidir.
Katma değer yaratmayan faaliyetlerin azaltılması
yalın düşünce ile yakından ilişkilidir, özellikle kalıp
değişimlerinin daha etkili ve verimli yapılabilmesi
için yalın üretim tekniklerinin en önemli
yaklaşımlarından biri olan Shingo’nun (1985) öne
sürdüğü SMED (Single Minute Exchange of Die: Tekli
Dakikalarda
Kalıp
Değişimi)
yaklaşımı
kullanılabilmektedir (Tanık, 2010). Küçük partilerde
üretim yapabilme şansı veren SMED ile müşteri
ihtiyaçları stok oluşturmadan karşılanabilmekte,
yeni ürünlere hızlı adaptasyon sağlanabilmektedir.
SMED’e geçmeden önce uygulanması gereken 5S
sayesinde ise daha az ekipman ile birden çok iş
görülebilmekte ve ekipmanların takip edilerek
korunması sağlanabilmektedir. Ayrıca SMED
uygulamasının içinde yer alan model değişimi, ayar
işlemlerinde hareketlerin minimuma indirilmesi ve
envanterlerin azaltılması ile iş yerlerinde yeni
alanlar kazanılabilmektedir (Filiz, 2008).
Hızlı kalıp değiştirme ve çabuk yapılan ayar
işlemleri, deneme üretimlerinin ortadan kaldırılması
ve küçük partili esnek üretim yapısını mümkün kılan
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SMED yaklaşımının uygulanabilmesi için iki tip
hazırlık türü vardır. Bunlar;
İç hazırlık: Eski kalıbı sökmek ve yerine yenisini
takarak üretime başlamak ile ilgili faaliyetlerdir. Bu
süre içerisinde makinenin durdurulması, üretime
ara verilmesi kaçınılmaz olmaktadır.
Dış hazırlık: Makine çalışırken, üretime
edilirken de yapılabilecek faaliyetlerdir.
bağlanacak kalıbın getirilmesi, sökülen
temizlenmesi, sökülen kalıbın bakımı ve
yerine taşınmasıdır (Sarı, 2018).

devam
Bunlar;
kalıbın
raftaki

Ayar işlemleri ise ürüne direkt değer katmazlar fakat
ürünün üretilebilmesi için gerekli işlem adımlarıdır.
SMED tarafından iyileştirilmemiş tüm ayar işlemleri
ve bunların toplam ayar zamanı içindeki oranları
Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1
Ayar İşlemleri (Filiz, 2008)
Hazırlık Aşamaları
Hazırlık, süreç sonrası ayarlar,
malzeme ve araçların kontrol
edilmesi
Bıçakların, aletlerin ve
parçaların takılması
Ölçümler, ayarlar ve
kalibrasyonlar
Deneme ve ayarlamalar

İşlemlerin
Ayar Süresi
İçindeki
Oranları
% 30
%5
% 15
% 50
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İşyerlerinin ve burada uygulanan metotların
operatör verimliliğini arttırmak ve insan faktörünü
korumak açısından ergonomik kurallara uygun
düzenlenmesi gerekmektedir. Ergonomi tanım
olarak işgören ile teknik sistem arasındaki ilişkiyi
inceleyen; sayılar ve birimlere dayanarak iş ve işyeri
duzenlemelerini yapan; ana amacı insanın ozellikleri
ve istekleri, beklentilerine uygun iş duzenlemeleri
gerçekleştirmek olan uygulamaya yonelik bir bilim
dalıdır (Babalık, 2014). Ergonominin amacı;
çalışanların etkinliğ ini arttırmak, gereksiz ve aşırı
zorlamalardan kaçınmak, çalışmanın yontemli bir
şekilde duzenlenmesini sağ lamak, luzumsuz
aktiviteleri onlemek, insan-makine-çevre uyumunu
sağ lamaktır (Turgut, 2018). Ergonomi, fiziksel
etkinlikleriyle ilişkili olarak insanların anatomik,
antropometrik,
fizyolojik
ve
biyomekanik
karakteristikleriyle ilgilenen fiziksel ergonomi;
örgütsel yapıları, politika ve süreçleri dahil olmak
üzere sosyoteknik sistemlerin en uygun duruma
getirilmesiyle ilgilenen örgütsel ergonomi; insanlar
ve sistemin diğ er oğ eleriyle etkileşimleri açısından
algılama, bellek, mantık yurutme ve motor cevap gibi
mental sureçlerle ilgilenen bilişsel ergonomi olarak
uç ayrı başlık altında sınıflandırılmıştır (Ergonomi
nedir?, 2011).
Bu çalışmada, bir çelik boru firmasında üretilen 8-20
inç arası paslanmaz ve karbon çeliğinden oluşan
boruların dirsek haline getirilmesi sürecinde
kullanılan pres makinesinde çap değişimi için gerekli
olan kalıp değişim süreci ele alınmıştır. Bu
makinedeki problem bir kalıptan diğer kalıba geçme
süresinin çok uzun sürmesidir. Bu durumda stoksuz
çalışma yani karışık yükleme akışına ayak uyduracak
şekilde değişik parçaları birbiri ardı sıra ve hemen o
an gereken miktarlarda üretme imkansız hale
gelmektedir. SMED yöntemi kullanılarak hazırlık
sürelerinin minimize edilmesi böylece esnek üretime
imkan sağlanması hedeflenmiştir. Çalışmanın ikinci
bölümünde bilimsel yazında karşılaşılan SMED
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiş çalışmalar
özetlenmiş; üçüncü bölümde incelenen problem
tanımlanmış;
dördüncü
bölümde
çalışma
kapsamında uygulanan SMED ile ilgili bilgiler
verilerek probleme ait çözüm önerileri açıklanmış;
beşinci bölümde yapılan uygulamanın sonuçları
özetlenmiş ve son olarak altıncı bölümde çalışmanın
sonuçlarına yer verilmiştir.
Bu
çalışmanın
bilimsel
yazındaki
diğer
çalışmalardan farkı, standart üretime sahip olmayan
kalıp
değişim
süresinin
nasıl
en
aza
indirgenebileceğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın
yenilikçi yönü olarak, tamamıyla operatör
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insiyatifine bağlı ve herhangi bir standardı olmayan
geniş zaman aralıklarında yapılan hazırlık zamanı
işlerinin SMED tekniği ile nasıl en iyilenebileceğine
yönelik uygulama çalışmasının bilimsel yazına katkı
sunması beklenmektedir.

2. Bilimsel Yazın Araştırması
Bilimsel yazın araştırması kapsamında SMED
yöntemi
kullanılarak
farklı
endüstrilerde
gerçekleştirilen çalışmalar incelenmiş ve bu
bölümde kısaca özetlenmiştir.
Sarı
(2018)
otomotiv
sektörüne
bağlantı
elemanlarını üreten bir yan sanayi işletmesinde
hazırlık sürelerinin iyileştirilmesine yönelik bir
SMED uygulaması gerçekleştirmiştir. İlk olarak
fabrikanın üretim sahasında olaylar gözlemlenerek
kayıt altına alınıp iş adımları ve süreleri
belirlenmiştir. Pareto analizi ile problem yaratan
işlemler ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra işlem
adımları iç ve dış hazırlık olarak ikiye ayrılmış, işlem
sürelerinin minimize edilmesini sağlamak amacıyla
parelel operasyonlar belirlenmiştir. Sorun yaratan
12 hazırlık işleminin ortadan kaldırılması ile % 7,
parelel atamaların gerçekleştirilmesi ile % 22
oranında iyileştirme sağlanmıştır.
Filiz (2008) kağıt gıda paketlemesi sektöründeki
firmada baskı makinesinde SM tipi hazırlık süresinin
azaltılmasına yönelik bir SMED uygulaması
yapmıştır. Mevcut hazırlık süreci zamanlamanın
daha iyi anlaşılması açısından videoya çekilerek
gannt şemasına dönüştürülmüş, işlemler iç ve dış
hazırlık işlemleri olarak ayrıştırılmış ve bazı iç
hazırlık işlemlerinin dış hazırlık şeklinde
yapılmasına karar verilerek toplam hazırlık süresi
19 dakikadan 16 dakikaya indirilmiştir. Çekilen
video detaylıca analiz edilerek bazı iyileştirilecek
konular belirlenmiş, bu konular ile ilgili 5 Neden
Analizi yapılmış, 5S ve Kaizen çalışmaları ile
iyileştirmeler sağlanmıştır. Yapılan iyileştirmelerle
çalışma talimatı yenilenmiş, güncel talimatla çalışan
operatörlerin hareketlerini incelemek üzere spagetti
diagramı çizilmiş ve eski talimata göre daha yalın bir
çalışma metoduna ulaşılmıştır. Tüm çalışma
sonucunda hazırlık sürelerinde % 52’lik bir kazanç
sağlanmıştır.
Tanık (2010) otomotiv yan sanayinde aks kovanı
üretimi yapan büyük ölçekli bir kuruluşta Mossini
preste kalıp değişim süresinin düşürülmesine
yönelik bir SMED uygulaması gerçekleştirmiştir.
Süreç hakkında veri toplamak için video kaydı
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oluşturulmuş, ayar işlemi için hangi faaliyetlerin iç
hazırlık
hangilerinin
dış
hazırlık
olarak
gerçekleştirildiği belirlenmiş ve bazı iç hazırlık
işlemleri dış hazırlık haline dönüştürülmüştür. Kalan
iç hazırlık işlemleri için Balık Kılçığı ve Beyin
Fırtınası teknikleri kullanılarak sürenin uzun
sürmesine neden olan kök nedenler bulunmuştur. Bu
nedenleri ortadan kaldırmak için birtakım
iyileştirme önerileri hayata geçirilerek güncellenen
çalışma talimatının uygulanması ile kalıp değişim
süresi 140 dakikadan 92 dakikaya indirilmiştir.
Hülagü (2011) bir çelik boru üretim firmasında
dilme hattındaki hazırlık sürelerinin minimize
edilmesine yönelik bir SMED çalışması yapmıştır. İlk
adım olarak içsel ve dışsal hazırlıkların belirlenmesi
amacıyla dilme işleminin tümü videoya kaydedilmiş,
iç ve dış hazırlık
işlemleri
birbirinden
ayrıştırılmıştır. En fazla zaman kaybına sebep olan
işlerin iç hazırlık işlemleri olduğu görülmüştür. Bu
içsel hazırlık işlemlerinden; dilme işlemindeki süre
israfını önlemek için matematiksel modelleme
tekniği kullanılması, uygun saç rulosu bulma
işlemindeki israfı önlemek için ise stok alanında bir
adresleme
sistemi
kurulması
önerileri
gerçekleştirilerek önemli ölçüde süreden kazanç
sağlanmıştır. Ayrıca 5S, Kaizen ve ergonomik
düzenlemeler
yapılmış,
çalışma
talimatı
yenilenmiştir.
Basri ve Mohamed (2017) Malezya'daki bir otomotiv
şirketindeki 1200 tonluk Tandem pres tezgahında
kalıpların değişim süresinde iyileştirme sağlamak
için simülasyon yazılımı kullanılarak genişletilmiş
SMED'e odaklanmıştır. İlk olarak üretim alanında
gerçekleşen
olaylar
gözlemlenerek
standartlaştırılmış bir kayıt ve analiz formu
kullanılarak kayıt altına alınmış, iş adımları ve
süreler belirlenmiştir. Daha sonra iç ve dış
değiştirme faaliyetleri ayrılarak, dönüşebilecek iç
faaliyetler dış faaliyetler olarak tanımlanmış ve uzun
kurulum sürelerine neden olan işler elenmiştir. 5S ve
iş istasyonu tasarımı yapılarak bu çerçevede
tasarlanan tüm ilgili araçların birleşiminden
toplanan veriler simülasyon yazılımı tarafından
analiz edilmiştir. Genişletilmiş SMED yaklaşımı
uygulandıktan sonraki ilk değişim verileri ortalama
süreyi 24,89 dakikadan 20,13 dakikaya düşürerek %
19'luk bir iyileştirme sağlamıştır.
Kemalbay (2012) bir tekstil firmasında kalıp değişim
süresini en aza indirmek için zeki karar destek
sistemi ile SMED üzerinde çalışmıştır. İlk olarak ERP
sistemine düşen sipariş tezgaha yansıtılarak zeki
karar destek sistemine ulaştırılmakta ve burada
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yapay zeka ile karar verme süreci başlamaktadır.
Zeki karar destek sistemi problemi aynen bir uzman
insan gibi düşünerek çözmeye ve çözdüğü hatayı
öğrenerek veri tabanında depolayıp daha önceden
öğrendiklerinin bir sonucu olan bilgileri de her hangi
bir yapısal değişikliğe uğratmadan karar
vermektedir. Zeki karar destek sistemi ile siparişi
gelen ürün için hangi kalıbın değişmesi gerektiğine
karar verilerek kalıp değişimi sağlanmaktadır.
Burada kayıp zamanlar belirlenerek SMED yaklaşımı
ile atılmıştır ve önerilen yöntemin firmada
uygulanabileceği öngörülmüştür.
Kumar ve Abuthakeer (2012) baskı plaka üretimi
yapan büyük ölçekli bir kuruluşta Fagor preste kalıp
değişim süresinin azaltılmasına yönelik bir SMED
uygulaması yapmıştır. Kalıp değişim süreci daha
önceden standartlaştırılmış zaman etüt formları
kullanılarak kayıt altına alınmış ve bu veriler
istatiksel hesaplamalar ile çoğaltılıp ayar işlemi için
hangi faaliyetlerin iç hazırlık hangilerinin dış hazırlık
olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Daha sonra
bazı iç hazırlık işlemleri dış hazırlık haline
dönüştürülmüştür. Dönüştürülemeyen iç hazırlık
işlemleri için 5S ve Kaizen teknikleri kullanılarak
sürenin uzun sürmesine neden olan gereksiz
faaliyetler çıkartılmıştır. SMED tekniğinin firmada
uygulanması halinde kalıp değişim süresi 40
dakikadan 28 dakikaya düşürüldüğünü ve
verimliliğinin artacağı görülmüştür.
3. Problem Tanımı
Bu çalışma kapsamında çelik boru üretimi yapan bir
firmanın soğuk büküm pres makinesinde
gerçekleştirilen kalıp değişim süreci ele alınmıştır.
Firmada, 8-20 inç arası paslanmaz ve karbon
çeliğinden oluşan boruların dirsek haline getirilmesi
sürecinde kullanılan soğuk şekillendirme pres
makinesinde çap değişimi için iç kalıp ve dış kalıp
değiştirme süresi toplamda 4 saat sürmektedir.
8-20 inç arası boruların soğuk şekil verme ve kalıp
değiştirme süreci incelenerek gözlemlenmiştir.
Gözlemler sonucu süreçler için iş akışı çıkarılmış ve
kalıp değişimi için de zaman etüdü yapılarak hazırlık
süreleri belirlenmiştir. Bu süreler Tablo 2 ve Tablo
3’de verilmiştir. Süreçteki en uzun hazırlık süresinin
bu pres makinesine ait olduğu ortaya çıkmıştır.
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Tablo 2
20"-12" Dış Kalıp Değişim Süresi
Ana İşlem
Alt-üst kalıbın sökülmesi
Sehpanın taşınması ve yerleştirilmesi
Tezgah ile kalıp bağlantılarının
sökülmesi
Kalıbın sökülmesi

Toplam
Süre (sn)
1967
509
403
387

Sökülen kalıpların taşınması

760

Diğer kalıbın taşınması

308

Kalıbın tezgaha yerleştirilmesi

2423

Sehpanın taşınması ve yerleştirilmesi

304

Kalıbın sabitlenmesi

1137

İtici kol ayarının yapılması
Mandrel altındaki tezgah ayarının
yapılması

1626
1280
11251
(3 saat 4 dk 29 sn)

Tablo 3
20"-12" İç Kalıp Değişim Süresi
Toplam
Süre (sn)
402

Ana İşlem
Mandrelin sökülmesi
Mandrelin bekleme alanına taşınması
Yeni mandrelin makine alanına
taşınması
Mandrelin yerleştirilmesi

301
375

2013
3091
(51 dk 31 sn)

Kalıp değişimi için balık kılçığı diyagramı
kullanılarak değişim süresinin uzunluğuna etki eden
nedenler tespit edilmiştir. Pareto analizi ve hata
analizi yapılarak bulunan hatalar önceliklendirilmiş
ve sorunun kök nedenlerine ulaşılmıştır. Gözlemler
sonucunda kalıp değişim süresini olumsuz olarak
etkileyen faaliyetler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


Kullanılan metotların esnek üretime uygun
olmaması,



Fonksiyonel araç eksikliğinin olması,



Ekipmanların sayısal ve özellik bakımından
eksik olması,



Kalıp yerleşim yerlerinin belirli olmaması,



Standardizasyon olmaması,



Operatörlerin eğitim eksikliğinin olması,



Operatörlerin dikkatsiz olması.

Çalışma kapsamında yürütülen tüm faaliyetler
Araştırma
ve
Yayın
Etiğine
uyularak
gerçekleştirilmiştir.
Çalışma
ÇİMTAŞ
A.Ş.
kurumunda yapılmış ve 09.04.2020 tarihinde firma
tarafından yayınlanmasına izin verilmiştir.
4. Materyal ve Yöntem
Yapılan bilimsel yazın araştırması sonucunda kalıp
değişim süresini azaltmak için farklı endüstrilerde
yalın üretim tekniklerinden SMED çalışmasının
uygulandığı görülmüştür. Bir işletmede SMED
uygulamasına geçildiğinde uygulanması gereken 3
aşama vardır. Bunlar;
İç ve dış hazırlık süreçlerinin birbirinden ayrılması:
Bu ilk adımda makine çalışırken yapılabilecek olan
işlerin ve makine kapalı iken yapılabilecek işlerin
birbirinden ayrılması gerekmektedir. İç hazırlık
işlemlerine parça ve aletlerin hazırlanması,
tamiratların yapılması ya da kullanılacak alet, takım
ve kalıbın ekipmanın yanına getirilmesi örnek
verilebilir. Bu yönde gelişme kaydedilirse, %30-50
oranlarında zamandan tasarruf edilebilir (Filiz,
2008).
İç hazırlığın dış hazırlık sürecine çevrilmesi: İlk
aşama iç ayar süresini tekli dakikalara indirmekte
yeterli gelmemektedir. Bunun için iç ayar süresinin
dış ayara dönüştürülmesi gerekir ve bu aşama iki
önemli adımı içermektedir (Filiz, 2008).


Mevcut iç ayardaki işlemlerin gözden
geçirilerek herhangi bir adımın yanlışlıkla iç
işlem olarak uygulanıp uygulanmadığının
incelenmesi,



Bu iç ayar adımlarının dış ayara
dönüştürülmesi için gerekli olan yolların
aranması.

Bu adımın uygulanabilmesi için, hazırlık aşamasının
düzenlenmesi, fonksiyonların standartlaştırılması,
çok
fonksiyonlu
jiglerin
kullanımı
gibi
yaklaşımlardan yararlanılabilmektedir (Filiz, 2008).
SMED'in iç ve dış hazırlığa ayrı ayrı uygulanması: Bu
aşamada, makinelerin kapalı tutulmasını gerektiren
ayar operasyonlarını kısaltmak ya da tamamen
makine
çalışırken
yapılmasını
sağlamak
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hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için bazı
yöntemler kullanılabilmektedir (Filiz, 2008).


Parelel operasyonların geliştirilmesi



Fonksiyonel kelepçelerin kullanılması



Ayar işlemlerinin kaldırılması
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Mekanizasyon



Kalıpların hazır vaziyette tutulması



Renklerin kullanılması (Filiz, 2008)

Şekil 1’de SMED’in genel adımları gösterilmektedir.

Şekil 1. SMED Aşamaları (Sarı, 2018)
Bu çalışmada da hazırlık ve ayar sürelerini kısaltmak
için SMED uygulanmıştır. Sürelerin düşürülmesi için
makine çalışma halindeyken yapılabilecek işlemler
belirlenerek
dış
hazırlık
işlemlerine
dönüştürülmüştür. İç hazırlık sürelerini azaltmak
için paralel yapılabilecek operasyonlar belirlenmiş
ve hazırlık sürelerine katma değer katmayan tüm
faaliyetler azaltılmıştır. Operatörlerin işlem
karmaşıklığı 5S ve metot etüdü çalışması ile ortadan
kaldırılmıştır. Uygulanan iyileştirmeler ile yeni bir
çalışma talimatı oluşturularak zaman etüdü
çalışması ve ergonomi analizi yapılmıştır.



Presin üst tezgahına her kalıp için köşelere
L şeklinde çizgiler çizilerek hangi inç
olduğunun yazılmasıyla presteki kalıp
yerleşim yerlerinin standartlaştırılması,



Kalıp yan destek plakalarının hangi inç kalıp
için kullanılacağının standartlaştırılması,



İki operatörün aynı anda çalışmasını
sağlayabilmek için ikinci tork makinesinin
kullanılması,



Ekipman bakım ve kontrolünün yapılması,

Ortaya çıkarılan kök nedenler dikkate alınarak
firmanın şikâyetlerinin önüne geçebilmek için 5S,
standardizasyon, metot etüdü, Kaizen ve ergonomiyi
kapsayan iyileştirme önerileri şu şekilde
sunulmuştur:



Kullanılan
araç
gereçler
çalışmalarının yapılması,



Operatörlerin eğitimi için gerekli bilgiler
verilerek doğru yöntemlerin kullanılması
için zemin hazırlanması,



Mevcut çalışma metotlarının ergonomik
olarak incelenmesi, geliştirilmesine yönelik
araştırmalar yapılması ve sonuçlar dikkate
alınarak
var
olan
yöntemlerin
güncellenmesi,



Kalıp değişimi için çalışma talimatının
düzenlenmesi.
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Kalıpların bekleme konumları içinmetot
etüdü yapılarak makine alanına daha yakın
konuma yerleştirilmesi,



Mandrel alt destek plakalarının mandrel
çapı ve malzeme kalınlığına göre
gruplandırılarak
hangi
plakanın
kullanılacağının
belge
oluşturularak
kaydedilmesi,

için

5S
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5. Uygulama ve Sonuçlar
Uygulama aşamasında gözlemlenen kalıp değişim
sürecindeki hazırlık işlemleri video analiz yöntemi
ile iç ve dış hazırlık olarak ayrıştırılmıştır. İç hazırlık
işlemlerinin dış hazırlık işlemlerine dönüştürülmesi
ve sürelerinin azaltılması için daha önce yapılan
zaman etüdü çalışması uygulanabilirlik ve
yapılabilirlik açısından analiz edilerek sezgisel
olarak operatör atamaları gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çözümleme sonucunda iç ve dış kalıp
değişimindeki tüm iyileştirme önerilerinin hayata
geçirilmesi durumunda Tablo 4 ve Tablo 5’te verilen
hazırlık sürelerine ulaşılacağı öngörülmüştür. Bu
öneriler;


Yeni dış kalıplar için makine alanına
getirildiğinde
bekleyebileceği
alan
oluşturulması,



Farklı
çaplara
göre
ayarlanabilen
fonksiyonel, üç ayaklı taşıma aparatının,
mandrellerin makine alanında geçici olarak
dik durmasını sağlamak için kullanılması,



Mandrel alt destek plakalarının mandrel
çapı ve malzeme kalınlığına göre
gruplandırılarak
hangi
plakanın

kullanılacağının
kaydedilmesi,

belge

oluşturularak



Presin üst tezgahına her kalıp için köşelere
L şeklinde çizgiler çizilerek hangi inç
olduğunun yazılmasıyla presteki kalıp
yerleşim yerlerinin standartlaştırılması,



Kalıp yan destek plakalarının hangi inç kalıp
için kullanılacağının standartlaştırılması,



İki operatörün aynı anda çalışmasını
sağlayabilmek için ikinci tork makinesinin
kullanılması,



Balyoz gibi gerekli araçların bekleme
alanlarının belirlenmesi.

Tablo 4
Tüm İyileştirme Önerileri ile Mandrel Değişimi (20 – 12 inç arası)
Ana İşlem
Süre (sn)
Yeni mandrelin makine alanına taşınması
549
İç kalıp için gerekli plakanın getirilmesi
176
Mandrelin sökülmesi
228
Mandrelin yere taşınması
52
Mandrel için gerekli plakanın yerleştirilmesi
15
Yeni mandrelin takılması
513
Mandrelin sabitlenmesi
240
Eski mandrelin bekleme alanına taşınması
301
Toplam iç hazırlık süresi
1048
Toplam dış hazırlık süresi
1026

Hazırlık Çeşidi
Dış
Dış
İç
İç
İç
İç
İç
Dış
17 dk 28 sn
17 dk 6 sn
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Tablo 5
Tüm İyileştirme Önerileri ile Dış Kalıp Değişimi (20 – 12 inç arası)
Süre (sn)
Ana İşlem

Hazırlık Çeşidi

Sehpanın taşınması
Yeni kalıbın taşınması
Alt-üst kalıbın sökülmesi
Tezgah ile kalıp bağlantılarının sökülmesi
Kalıbın sökülmesi
Eski kalıbın taşınması
Yeni kalıbın taşınması ve yerleştirilmesi
Kalıbın sabitlenmesi
İtici kolun ayarlanması
Mandrel altındaki tezgahın ayarlanması

433
380
1105
160
283
385
896
1489
1004
641

Dış
Dış
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç

Eski kalıbın taşınması, diğer araçların yerlerine götürülmesi
Sehpanın taşınması ve yerleştirilmesi
Toplam iç hazırlık süresi

430
304

Dış
Dış

5963

1 saat 39 dk 23 sn

Toplam dış hazırlık süresi

1547

25 dk 47 sn

Firma verilen iyileştirme önerilerinden yeni kalıplar
ve mandrel için makine alanında geçici bir bekleme
alanı oluşturmayı mevcut durumda hayata
geçirememiştir. Bunun üzerine kalıpların bekleme
konumlarının makine alanına daha yakın olmasına
karar verilmiş ve metod etüdü yapılarak kalıp
bekleme alanlarının konumları değiştirilmiştir. Bu
iyileştirmeler sonucu oluşturulan planda ortaya
çıkması öngörülen süreler Tablo 6 ve Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 6
Uygulanan İyileştirme Önerileri ile Mandrel Değişimi (20 – 12 inç arası)
Ana İşlem
Süre (sn)
İç kalıp için gerekliyse plaka getirilmesi
176
Vinç getirilmesi
174
Eski mandrelin sökülmesi
187
Eski mandrelin bekleme alanına taşınması
301
Yeni mandrelin makine alanına taşınması
375
Yeni mandrel için gerekliyse altına plaka yerleştirilmesi
15
Mandrelin altına alyan yerleştirilip kontrol edilmesi
Yeni mandrelin sabitlenmesi
662
Sıyırıcı cıvatalarının sökülüp ayarlaması
120
Toplam iç hazırlık süresi
1660
Toplam dış hazırlık süresi
350

Tablo 7
94

Hazırlık Çeşidi
Dış
Dış
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
27 dk 40 sn
5 dk 50 sn
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Uygulanan İyileştirme Önerileri ile Dış Kalıp Değişimi (20 – 12 inç arası)
Ana İşlem
Süre (sn)
Sehpanın taşınması
683
Alt-üst kalıbın sökülmesi
1359
Tezgah ile kalıp bağlantılarının sökülmesi
243
Kalıbın sökülmesi
283
Eski kalıbın taşınması
725
Yeni kalıbın taşınması ve yerleştirilmesi
962
Kalıbın sabitlenmesi
1489
İtici kolun ayarlanması
1100
Mandrel altındaki tezgahın ayarlanması
641
Toplam iç hazırlık süresi
6802
Toplam dış hazırlık süresi
683

Hazırlık Çeşidi
Dış
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
1 saat 53 dk 22 sn
11 dk 23 sn

Verilen
öneriler
ile
5S
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan kalıp yan destek
plakalarının standartlaştırılması işlemi Şekil 2’de,
kalıp sınırlarını belirleme işlemi ise Şekil 3 ve Şekil
4’te gösterilmiştir.

ÖNCESİ

SONRASI

Şekil 2. Kalıp Yan Destek Plakalarının Standardize edilmesi
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Dış Kalıp

ÖNCESİ

Şekil 3. Dış Kalıpların Pres Tezgahındaki Yerleşim Sınırlarının Belirlenmesi

Kalıp
Yerleşim
Sınırı

SONRASI
Şekil 4. Dış Kalıp Merkezleme Sınırları






96

Önceki
Durum:
Kalıpların
tezgaha
sabitlenmesini sağlayan yan destek
plakalarının
farklı
çaplardaki
kalıp
değişiminde değişmesi gerekmektedir. Bu
değişim için hangi plakanın hangi çapta
kullanılacağı bilinmemekte, plaka seçimi
için deneme yanılma yapılmaktaydı.
Sonraki Durum: Bütün plakaların üst-sağ
kısımlarına
kullanılacakları
kalıpların
çapları inç cinsinden Şekil 2’ deki gibi
markalanarak
standardizasyon
sağlanmıştır.
Önceki Durum: Dış kalıpların tezgah üst
kısmında yerleşim yeri Şekil 3’ deki gibi
belirsizdi. Dış kalıpların pres tezgahına
doğru yerleşmeleri hem aşırı zaman
almakta hem de çok büyük güç

gerektirmekteydi. Ayrıca farklı çaptaki
kalıplar için yerleşim sınırları her değişimde
farklılık göstermektedir.


Sonraki Durum: Pres tezgahının üst kısmına
kalıpların
çapları
inç
cinsinden
markalanmış ve her kalıp için yerleşim
sınırlarına Şekil 4’ deki gibi L şeklinde çizgi
çizilmiştir.
Böylece
kalıp
yerleşim
sınırlarında standartlaşma sağlanmıştır.

Metot etüdü çalışması ile alan düzenlemesi
yapılmıştır ve pres makinesine uzak alanlarda
konumlanan mandreller, dış kalıplar ve taşıma
sehpası makineye daha yakın yerleştirilerek
taşımalar azaltılmış ve buna bağlı olarak kalıp
değişim süresi kısaltılmıştır. Aşağıda verilen Şekil
5’de iç ve dış kalıpların eski bekleme alanları kırmızı,
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yeni bekleme alanları yeşil renkler ile yerleşim planı
üzerinde gösterilmiştir,

Sıcak Şekillendirme
Mandreli

Sıcak Şekillendirme
Mandreli
Soğuk

Soğuk

Projeler

Şekillendirme

Projeler

Şekillendirme

Presi

Presi

Sıcak Bükme
Makinesi
Markalama

Sıcak Bükme
Makinesi
Markalama

ÖNCESİ

SONRASI
Şekil 5. İç ve Dış Kalıplar için Alan Düzenlemesi

Alan düzenlemesi yapılmadan önce mandreller Şekil
6‘da gösterildiği gibi çapları küçükten büyüğe olacak
şekilde yerleştirilmekteydi. Yapılan düzenleme ile
mandreller Şekil 7’ deki gibi yerleştirilerek büyük ve
ağır mandreller makine alanına hem daha yakın
konumlandırılmıştır hem de vince bağlama ve taşıma
işlemleri kolaylaştırılmıştır.

Bağlama
pozisyonu
Yerleşim

SONRASI
Şekil 7. Mandrellerin Yeni Stok Alanı

ÖNCESİ

Metod etüdü çalışması ile dış kalıplar Şekil 8’de
görüldüğü gibi tezgahın yanında olacak şekilde
konumlandırılmıştır.
Her
kalıp
değişiminde
kullanılan kalıp taşıma sehpası makineye en yakın
konumda olacak şekilde yerleştirilmiştir.

Şekil 6. Mandrellerin Eski Stok alanı
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Soğuk Büküm Pres
Makinesi

(16“)
Dış Kalıp

(20“)
Dış Kalıp

Taşıma Sehpası

Şekil 8. Dış Kalıpların Yeni Yerleşim Yeri
Daha sonra 5S ve metot etüdü çalışmalarıyla
düzenlenen iş istasyonundaki kalıp değişim
işleminde görev alan operatörlere iş ataması
yapılarak yeni bir çalışma talimatı hazırlanmıştır. Bu

sayede mevcut duruma göre operatörlerin doluluk
oranları arttırılmıştır. Bu oranlar Tablo 8’de
gösterilmiştir.

Tablo 8
Eski Çalışma Talimatı ve Yeni Çalışma Talimatı için Operatör Dolulukları

ÖNCESİ

98

SONRASI
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Operatörlere iş ataması yapılarak hazırlanan çalışma
talimatının
firmada
operatörler
tarafından
uygulanması sonucunda elde edilen doluluk oranları
eski duruma göre 1.operatörde %27 ‘lik
2.operatörde %92 ‘lik bir artış yaşamıştır ve
firmanın kalıp değişimi için kullandığı çalışma
talimatı güncellenmiştir.
Kalıp değişim işlemi sırasında mevcut çalışma
talimatına bağlı olarak çalışan iki operatörün kırmızı
ve mavi çizgilerle gösterilen hareketleri gözlenmiş ve
yerleşim planı üzerinde Şekil 9‘da gösterilmiştir.
Şekil 10’da ise yapılan alan düzenlemesi ve
güncellenen çalışma talimatı sonucunda kalıp
değişiminde çalışan operatörlerin yeni hareketleri
yerleşim planı üzerinde Spagetti diyagramı ile
gösterilmiştir.

Şekil 9. Eski Çalışma Talimatına göre Metot Etüdü
Öncesi Spagetti Diyagramı

Journal of Industrial Engineering 31(1), 87-104, 2020

Çalışma sonucunda kalıp değişimi sırasında
karmaşık hareketlerde bulunan işçilerin yapılan
düzenleme
ile
operasyonlarını
parelel
gerçekleştirmeleri sağlanarak daha basit ve verimli
çalışmaları planlanmıştır. Bu şekilde kalıp
değişiminin beklenenden daha kısa sürede yapılması
hedeflenmiştir.
Kalıp değişiminde çalışan operatörün yaptığı iş
boyunca harcadığı enerjinin onun yorulmasına ve ek
molalara gereksinim duymasına neden olup
olmadığını belirlemek adına bir ergonomi çalışması
gerçekleştirilmiştir. Bunun için ilk olarak video
analiz yöntemi kullanılarak mevcut ve güncellenen
çalışma talimatına uygun çalışan operatörün
hareketleri gözlenmiş ve buna bağlı harcadıkları
enerji miktarları Tablo 9’daki referans değerleri
(Babalık, 2014) alınarak bulunmuştur.
Tablo 9
Harcanan Enerji Değerleri (Babalık, 2014)
Harcanan
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Enerji(Joule/saniye)
Tam Eğilme
35
Ayakta Durma
41,7
Eğik Ayakta Duruş
56,7
Düz Yolda Yürüme(orta hız)
216,7
Yükle Yürüme(10 kg)
251,7
Yükle Yürüme(30 kg)
371,7
Vinç Kullanma(eski tasarım)
181,7
Transpalet Kullanma
48,3
Tornavida ile sıkma-sökme
112
Şarjlı tornavida ile sıkma-sökme
153
Çekiçle vurma(10 kg)
903
Operatörün
kaybettiği
enerjisinin
değerlendirilmesinde eşik değer olarak sürekli
performans sınırı (SPS) baz alınmıştır. Sürekli
performans sınırı, enerji sunumu ve gereksiniminin
dengede kaldığı, çok fazla yorulmadan ve özel
molalara ihtiyaç duymadan 8 saatlik bir vardiya
boyu yapılabilen en büyük işi ifade eder. Bir erkek
işçi gözlemlendiği için SPS 250 Watt olarak alınmıştır
(Babalık, 2014).
Tablo 10‘da mevcut çalışma talimatına göre, Tablo
11’da güncel çalışma talimatına göre çalışan
operatörün harcadığı enerji miktarları verilmiştir.

Şekil 10.Yeni Çalışma Talimatına Göre Metot Etüdü
Sonrası Spagetti Diyagramı
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Tablo 10
İyileştirme Öncesi Temel Hareketlerde Harcanan Enerji (20"-12" DIŞ KALIP DEĞİŞİMİ)
Ana İşlem

Harcanan
Enerji(Joule)

Yapılan Çalışma

Düz yolda yürüme(orta hız), şarjlı tornavida ile sökme, tam eğilme,
ayakta durma, şarjlı tornavida ile sıkma, eğik ayakta duruş
Sehpanın taşınması ve Düz yolda yürüme(orta hız), vinç kullanma(eski tasarım), ayakta
yerleştirilmesi
durma, tam eğilme
Tezgah
ile
kalıp Ayakta durma, düz yolda yürüme(orta hız), yükle yürüme(10 kg),
bağlantılarının
çekiçle vurma(10 kg), tam eğilme, tornavida ile sıkma, yükle
sökülmesi
yürüme(30 kg)
Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, vinç kullanma(eski
Kalıbın sökülmesi
tasarım), eğik ayakta duruş, şarjlı tornavida ile sökme, tam eğilme
Sökülen
kalıpların Düz yolda yürüme(orta hız), tam eğilme, tornavida ile sıkma, vinç
taşınması
kullanma(eski tasarım), ayakta durma, eğik ayakta duruş
Vinç kullanma(eski tasarım), ayakta durma, tornavida ile sıkma,
Diğer kalıbın taşınması
düz yolda yürüme(orta hız)
Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, şarjlı tornavida ile
Kalıbın
tezgaha
sökme, vinç kullanma(eski tasarım), eğik ayakta duruş, tam eğilme,
yerleştirilmesi
transpalet kullanma, yükle yürüme(10 kg), çekiçle vurma(10 kg)
Sehpanın taşınması ve Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, vinç kullanma(eski
yerleştirilmesi
tasarım)
Düz yolda yürüme(orta hız), tam eğilme, şarjlı tornavida ile sıkma,
Kalıbın sabitlenmesi
ayakta durma, şarjlı tornavida ile sökme, tornavida ile sıkma, yükle
yürüme(30 kg)
Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, şarjlı tornavida ile
İtici
kol
ayarının
sıkma, eğik ayakta duruş, yükle yürüme(10 kg), çekiçle vurma(10
yapılması
kg), tam eğilme, tornavida ile vida sıkma
Düz yolda yürüme(orta hız), tam eğilme, ayakta durma, eğik ayakta
Mandrel altındaki tezgah
duruş, şarjlı tornavida ile sökme, yükle yürüme(10 kg), vinç
ayarının yapılması
kullanma(eski tasarım), şarjlı tornavida ile sıkma
Alt-üst kalıbın sökülmesi

TOPLAM HARCANAN ENERJİ(JOULE)
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145269,2
104537,4
86686,5
222534,1
131894,7
968369,6
92553,9
183101,2
304203,5
218276,3
3228995,15

Tablo 10’ dan elde edilen veriler ile operatörün
kaybettiği güç değeri eşitlik 1’e göre hesaplanarak
299 watt olarak bulunmuştur.
𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒
= 𝑊𝑎𝑡𝑡
𝑆𝑛

771568,745

(1)
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Tablo 11
İyileştirme Sonrası Temel Hareketlerde Harcanan Enerji (20"-12" DIŞ KALIP DEĞİŞİMİ)
Ana İşlem
Sehpanın Taşınması
Alt-üst Kalıbın
sökülmesi

Yapılan Çalışma
Vinç kullanma(eski tasarım), düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma,
eğik ayakta duruş, transpalet kullanma
Vinç kullanma(eski tasarım), şarjlı tornavida ile sökme, şarjlı tornavida
ile sıkma, ayakta durma, düz yolda yürüme(orta hız), tam eğilme, eğik
ayakta duruş

Harcanan
Enerji(Joule)
148781,3
215622,4

Tezgah ile Kalıp
Bağlantılarının
Sökülmesi

Düz yolda yürüme(orta hız), yükle yürüme(10 kg), çekiçle vurma(10
kg), tam eğilme, eğik ayakta duruş, ayakta durma

75280,7

Kalıbın sökülmesi

Tam eğilme, düz yolda yürüme(orta hız), eğik ayakta duruş, ayakta
durma, vinç kullanma(eski tasarım), şarjlı tornavida ile sökme

42351,3

Eski kalıbın
taşınması

Düz yolda yürüme(orta hız), vinç kullanma(eski tasarım), ayakta durma,
tam eğilme, eğik ayakta duruş, tornavida ile sıkma

190811,9

Yeni kalıbın
taşınması ve
yerleştirilmesi

Düz yolda yürüme(orta hız), vinç kullanma(eski tasarım), ayakta durma,
tam eğilme, eğik ayakta duruş, tornavida ile sıkma

87476

Düz yolda yürüme(orta hız), vinç kullanma(eski tasarım), ayakta durma,
Kalıbın sabitlenmesi tam eğilme, tornavida ile sıkma, yükle yürüme(30 kg), şarjlı tornavida
ile sıkma
Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, tam eğilme, tornavida ile
İtici kolun
sıkma, şarjlı tornavida ile sıkma, eğik ayakta duruş, yükle yürüme(10
ayarlanması
kg), çekiçle vurma(10 kg)
Mandrel altındaki Düz yolda yürüme(orta hız), ayakta durma, tam eğilme, eğik ayakta
tezgahın
duruş, yükle yürüme(10 kg), şarjlı tornavida ile sıkma, vinç
ayarlanması
kullanma(eski tasarım), şarjlı tornavida ile sökme

137912,1

TOPLAM HARCANAN ENERJİ(JOULE)

1185541,4

173338

113967,7

Tablo 11’den elde edilen veriler ile operatörün
kaybettiği güç değeri eşitlik 1’e göre hesaplanarak
165 watt olarak bulunmuştur.
Tablo 12’de uygulanan ergonomi çalışmasının
karşılaştırmalı bir sonucu gösterilmiştir.
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Tablo 12
Ergonomi Çalışması Sonuçları
Çalışma Türü
Mevcut çalışma
talimatı
Önerilen çalışma
talimatı

Harcanan Güç
299 watt
165 watt

SPS

Sonuç

250
watt
250
watt

(Güç değeri > SPS değeri) Operatör çok fazla yorulmakta ve
özel molalara ihtiyaç duymaktadır.
(Güç değeri < SPS değeri) Operatörün yorulması ve özel
molalara ihtiyaç duyması söz konusu değildir.

6. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada çelik boru üretimi yapan bir firmanın
soğuk büküm pres makinesinde gerçekleştirilen
kalıp değişim süreci ele alınmıştır. Yalın üretim
tekniklerinden SMED, 5S, standardizasyon, metot
etüdü, Kaizen ve ergonomik analiz gibi yöntemler ile
çözüm önerileri oluşturulmuştur. Bilimsel yazın
araştırması sonucunda, bazı sektörlere ait SMED
tekniği uygulamasında iç hazırlık sürelerini dış
hazırlık sürelerine çevirmenin çalışma güvenliği
açısından bir sorun teşkil etmediği ve SMED’ in
adımlarının kolaylıkla uygulanabildiği görülmüştür.
Ancak çalışmanın gerçekleştirildiği çelik boru üretim
sektöründe ayar adımlarının birçoğu makine duruş

halindeyken yapılabilmekte aksi halde güvenli
çalışma ortamından uzaklaşılmaktadır. Bu nedenle
öncelikle güvenliği dikkate alarak dış hazırlığa
dönüştürülebilecek işlemler belirlenmiştir daha
sonra iç hazırlık işlemlerinde paralel yapılabilecek
operasyonlar belirlenerek operatörlere iş ataması
gerçekleştirilmiştir. İç hazırlık işlemlerinde çalışma
ortamı güvenliği oluşturulmuş ve operatör doluluk
oranlarında % 60 artış sağlanmıştır. Gerçekleştirilen
5S çalışmaları ve metot etüdü sonucunda kalıp
değişimi için oluşturulan çalışma talimatı ile yapılan
uygulamada elde edilen süreler Tablo 13 ve Tablo
14’de verilmiştir.

Tablo 13
Dış Kalıp Değişim Süresi (16"-12" DIŞ KALIP İÇİN HAZIRLIK İŞLEMLERİ)
Süre (sn)
Ana İşlem
Sehpanın Taşınması
231
Alt-üst Kalıbın sökülmesi
881
Tezgah ile Kalıp Bağlantılarının Sökülmesi
229
Kalıbın sökülmesi
178
Eski kalıbın taşınması
334
Yeni kalıbın taşınması ve yerleştirilmesi
1050
Kalıbın sabitlenmesi
703
İtici kolun ayarlanması
472
Mandrel altındaki tezgahın ayarlanması
365
Toplam iç hazırlık süresi
4212
Toplam dış hazırlık süresi

102

231

Hazırlık Çeşidi
Dış
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
İç
1 saat 10 dk 12 sn
3 dk 51 sn
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Tablo 14
İç Kalıp Değişim Süresi (10"(12,7-9,27) MANDREL İÇİN DIŞ HAZIRLIK İŞLEMLERİ)
Ana İşlem
Süre (sn)
Hazırlık Çeşidi
Vinç getirilmesi
25
Dış
Eski mandrelin sökülmesi
83
İç
Eski mandrelin bekleme alanına taşınması
147
İç
Yeni mandrelin makine alanına taşınması
178
İç
Mandrelin altına alyan yerleştirilip kontrol
edilmesi
468
İç
Yeni mandrelin sabitlenmesi
164
İç
Toplam iç hazırlık süresi
1040
17 dk 20 sn
Toplam dış hazırlık süresi
25
25 sn
Sıfır maliyet ile yapılan düzenlemeler sonucunda bir
dış kalıp değişiminde 114 dakika, bir iç kalıp
değişimde ise 34 dakika tasarruf sağlanarak dış kalıp
değişimi süresi % 62, iç kalıp değişimi süresi ise %
66 iyileştirilmiştir. Toplam sürede % 63 iyileştirme
sağlanmıştır.
Daha önce gerçekleşen dokuz aylık bir proje göz
önüne alındığında 67 kez dış kalıp değişimi ve 105
kez iç kalıp değişimi yapıldığı görülmüştür. Bu
durumda; 67*114+105*34≅187 saat tasarruf
sağlanabilecektir. Dokuz ayda 187 saat tasarruf
sağlanırsa bir yılda yaklaşık 250 saat tasarruf
sağlanacaktır.
Çalışma sonucunda SMED yöntemi kullanılarak ağır
sanayi sektöründe hazırlık süreleri minimize
edilerek esnek üretime imkan sağlanmıştır.
Çalışmada elde edilen %63 oranındaki iyileşme
değeri ile, tamamıyla operatör insiyatifine bağlı ve
herhangi bir standardı olmayan geniş zaman
aralıklarında yapılan hazırlık zamanı işlerinin nasıl
en iyilenebileceğine yönelik uygulama çalışması ile
bilimsel yazına katkı sunulmuştur. Kullanılan
yöntemler benzer üretim sistemine sahip farklı
sektörlere uyarlanarak uygulanabilir.
Teşekkür

bilimsel yayın araştırması ve çalışmanın uygulama
kısmının yapılması; Berkan ELMAS, bilimsel yayın
araştırması ve çalışmanın uygulama kısmının
yapılması; Murat EREN, bilimsel yayın araştırması ve
çalışmanın uygulama kısmının yapılması; Tülin
GÜNDÜZ, çalışmanın tasarımının yapılması,
yönetilmesi
ve
sonuçların
yorumlanması
konularında katkı sağlamışlardır.

Çıkar Çatışması
Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.
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